
จริยธรรมสําหรับคนรุนใหม
พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)



จริยธรรมสําหรับคนรุนใหม∗

ขออํานวยพร ทานประธานในที่ประชุม ทานอาจารยผูทรงคุณวุฒิ
และทานผูใฝธรรมทุกทาน

วันนี้ นับวาเปนศุภวรดิถี คือ วันดี วันงามของชาว
คณะครุศาสตร แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ท่ีไดหมุนเวียน
มาครบรอบวันสถาปนาหรือวันกอตั้งคณะอีกครั้งหนึ่ง และ
ทางคณะยังไดจัดกิจกรรมที่แสดงถึงความรําลึกคุณของทาน
คณบดีทานแรกที่เปนผูบริหารกิจการของคณะมาแตเริ่มตน 
นับวาเปนสิริมงคลทั้ง ๒ ประการ ประการแรกก็เปนสิริมงคล
โดยสมมติ คือเปนไปตามกําหนดกาลเวลาที่เราตั้งขึ้นมาวา
เปนวันสําคัญ ประการที่สอง เปนสิริมงคลที่เกิดจากการ
กระทําความดีของทานทั้งหลายนั่นเอง คือการแสดงกตัญู-
กตเวทิตาธรรม ตอทานผูท่ีไดเคยมีคุณความดีอันไดกระทํา
ไวกอนแลว
                                                          
∗ ปาฐกถาประจาํป ศาสตราจารยทานผูหญงิพูนทรพัย นพวงศ ณ อยุธยา ครัง้ที ่๑
แสดงที่คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ.
๒๕๒๘ พิมพครั้งแรกโดยคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในช่ือวา
“คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนรุนใหม” พ.ศ. ๒๕๒๘
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เพราะฉะนัน้ อาตมภาพขออนโุมทนาในกศุลกรรมนี้
ดวย ซ่ึงการอนโุมทนานีก้แ็ยกไดเปน ๓ ดาน คอื

ประการที ่ ๑ ถือวาเปนการปฏิบัติตามหลักมงคล
๓๘ ประการ ขอท่ี ๓ คือหลักที่วาการบูชาบุคคลที่ควรบูชา
เปนอุดมมงคล

ประการที่ ๒ เปนการถือเอาโอกาสหรือเหตุการณ
สําคัญมาใชในทางที่มีประโยชน ในการจัดกิจกรรมที่เปนไป
ในทางสรางสรรค เกิดคุณคาทางสติปญญา และ

ประการที่ ๓ การกระทําเชนนี้เปนการสรางแบบ
อยางที่ดีไวใหเปนประโยชนเกื้อกูลแกคนรุนหลัง อยางที่ทาง
พระทานชอบใชคําวา แกปจฉิมาชนตา

วนันีท้างผูจัดการประชมุไดกาํหนดหวัขอใหอาตมภาพ
พูดเรื่อง “คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนรุนใหม”
หัวขอน้ีเหมือนกับบอกวา คุณธรรมหรือจริยธรรมที่มีอยูแลว
ไมดีหรือไมเหมาะสม ก็เลยจะตองหามาใหม คลายๆ วาจะ
บอกอยางนี้ หรือเพลาลงมาหนอยอาจจะบอกวา จริยธรรม
สวนที่ใชอยู คือไมใชจริยธรรมอยางกวางๆ ท้ังหมด แตจริย-
ธรรมสวนที่เราเลือกเอามาใชนํามาปฏิบัติกันอยู อาจจะมีขอ
บกพรองไมเหมาะสม ควรจะมาเลือกกันใหม หรืออยางนอย
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ก็เปนการเชิญชวนใหมาพิจารณาทบทวนกันวา จริยธรรมที่
ใชท่ีสอนกันอยูเปนอยางไร ดีหรือไมดี เหมาะหรือไมเหมาะ
จะเอาอยางไรกันตอไป

การพิจารณาเกี่ยวกับสิ่งที่ผานมานั้นเปนเรื่องมอง
อดีต ในการมองอดีตนี้ เราอาจจะเห็นวามีอะไรที่ไมเหมาะ
สม มีขอบกพรองเปนตน ซ่ึงจะทําใหเราตองมีทาที่ตออดีต
อยางใดอยางหนึ่ง ในที่น้ีจึงควรจะกลาวถึงทาทีของจิตใจตอ
เรื่องอดีตไว

การที่เราพบเห็นขอบกพรองของอดีตนี้ มิใชหมาย
ความวาเรามองหาขอบกพรองของอดีต เพื่อเอามาดาวาคน
รุนกอน แตการที่เราทําอยางนี้ก็เพราะเปนวิสัยของคนที่ไม
ประมาท คือ ตามปกติคนที่ไมประมาทนั้น ยอมคอยสํารวจ
ตรวจตราตัวเองวาตนมีอะไรบกพรอง มีจุดออนอะไรบาง
แลวก็พยายามแกไขปรับปรุงทําใหเกิดความดีงามเต็มเปยม 
สมบูรณ ถาทําดวยความรูสึกอยางนี้ แมเราจะติวาอดีตมี
ความบกพรองอะไรบาง ก็ไมมีปญหา ไมมีความเสียหาย
และทาทีอีกอยางหนึ่งก็คือ

การมองอดีตที่บกพรองนั้น โดยถือวาเปนเรื่องของ
เราเอง วัฒนธรรมที่เคยมีความผิดพลาดบกพรองเกิดขึ้นบาง
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มีคนเกาบางคนบางสมัยทําเสียหายไวบางนั้น เปนเนื้อเปน
หนังอยูในตัวของเราเอง ไมใชคนอื่นพวกอื่น การมองอดีตไม
ใชเรื่องของการที่จะไปดาวาใครๆ ท่ีไหน แตเปนการพิจารณา
ทบทวนเรื่องภายในของตัวเราเอง การพิจารณาสํารวจตนเอง
น้ันเปนสิ่งที่ดี มีแตจะทําใหเกิดความเจริญกาวหนา ถาตั้งทัศ
นคติอยางนี้ไวแลวก็ไมนาจะมีปญหา มีแตจะกอใหเกิดผลใน
ทางที่ดี

นอกจากนั้น เรื่องเกี่ยวกับอดีตนั้นก็เปนของเกา
ตามธรรมดาของเกาก็เกิดจากการสั่งสม คือ มีประสบการณ
ความสามารถ ความรู สติปญญาของคนเกาๆ ถายทอดสืบ
ตอกันมามากมาย เปนเหมือนคลังมรดก ซ่ึงผูฉลาดจะ
สามารถสืบคนเลือกสรรนํามาใชประโยชนได แตในเวลา
เดียวกัน ในความเกานั้นเอง เมื่อลวงกาลผานเวลามานานๆ
เขา ก็ยอมจะมีความเลอะเลือนเคลื่อนคลาดไปบาง

เพราะฉะนั้นอีกดานหนึ่งก็คือ เราจะตองมีการ
ตรวจตราชําระสะสางกันบางเปนบางคราว ท้ังนี้ก็เพื่อท่ีจะให
ไดของเกาที่บริสุทธิ์บริบูรณ เมื่อมองในแงน้ี การที่จะมาพูด
ถึงความบกพรองอะไรตออะไรของอดีตนั้น ก็ไมใชวาเราพูด
ถึงอดีตในทางที่ไมดี แตเราพูดเพื่อเราจะไดของเกาที่เรียบ
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รอยสมบูรณ ถูกตองบริสุทธิ์ น้ีก็เปนแงคิดที่จะตองนํามาใช
ในโอกาสนี้ดวย

อน่ึง การที่อาตมภาพมาพูดในวันนี้น้ัน ก็มิใชวาจะ
มาเสนอรูปสําเร็จของจริยธรรมและคุณธรรมสําหรับคนรุน
ใหม แตเปนเพียงวาจะมาเสนอความคิดเห็น ในแนวทางที่
เราจะไดชวยกันพิจารณาเพื่อหาจริยธรรมที่เหมาะสมตอไป

คือวาหนาที่ในการที่จะวางจริยธรรมนั้นเปนของ
รวมกนั ไมใชเปนเรือ่งของบคุคลผูหนึง่ผูเดยีว และทีอ่าตมภาพ
จะพูดถึงจริยธรรมหรือคุณธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนรุน
ใหมน้ี ก็ไมใชเปนการพูดถึงคุณธรรมหรือจริยธรรมสําหรับผูท่ี
จะเปนเด็กและเยาวชนรุนตอๆไปเทานั้น แตเปนการพูดถึง
เยาวชนรุนใหมน้ันในฐานะเปนคนที่จะรับผิดชอบสังคมตอ
ไป พูดอยางงายๆ ก็คือ จะพูดถึงจริยธรรมของคนยุคตอไป
ท้ังหมดทีเดียว ซ่ึงเด็กที่จะเจริญเติบโตตอไปนี้จะเปนผูรับผิด
ชอบ และเอาเยาวชนรุนใหมน้ีมาเปนจุดเริ่มตนของจริยธรรม
ท่ีเราพูดวาของคนรุนใหมน้ัน

เมื่อจะพูดกันถึงจริยธรรมใหม ไมวาเราจะเลือก
หรือจะกําหนดวางก็ตาม ถาจะทําใหดี เราก็ตองรูวาที่เปนมา
และที่เปนอยูน้ันเปนอยางไร เราควรกาวไปสูสภาพใดและมี
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ทางเปนไปไดหรือไม ท่ีวามีทางเปนไปไดหรือไมน้ัน ก็คือวา
เรามีพื้นฐานที่จะกาวไปสูสภาพที่เราตองการหรือไม

จริยธรรมนั้นถือวาเปนกระบวนการทางเหตุปจจัย
อยางหนึ่ง ท่ีวาเปนกระบวนการทางเหตุปจจัยก็คือวา มันมี
องคประกอบที่เขามาเกี่ยวของหลายอยาง ซ่ึงเขามาพัวพัน
เชนเดียวกับในเรื่องวัฒนธรรม เปนตน ถาหากวาเราจะใช
จริยธรรมแบบใหมหรือจะสรางคุณธรรมชุดใหมข้ึน กอนจะ
ทําอยางนั้นได เราจะตองเขาใจกระบวนการแหงเหตุปจจัย
ทางจริยธรรมดวย ไมใชนึกขึ้นมาวาเราอยากจะใหคนของเรา
มีจริยธรรมนั้นๆ แลวเราก็จะเอามาสอนมาบอกมามอบให
อยางนี้เปนไปไมได มันจะกลายเปนของเลื่อนลอย อาจจะ
ตอไมติด เมื่อตอไมติด มันก็ไมไดผล เพราะมันเปนกระบวน
การตอเนื่อง เกิดจากการสั่งสมกันขึ้นมา เราจะแกไขหรือตอ
เติมหรือจะเปลี่ยนแปลงอะไร ก็ตองทําที่ในกระบวนการนั้น
เสริมตอออกไปจากกระบวนการนั้น เชน เราจะรับจริยธรรม
ใหมเขามา เราเห็นวาจริยธรรมที่มีอยูภายนอกหรือภายใน
สังคมอื่นดี กอนจะรับเขามาได เราจะตองศึกษาจริยธรรม
ของเราเอง คือพื้นฐานที่เปนมาวาเปนอยางไร แลวปรับให
เขากัน เพื่อท่ีจะรับได ถาหากวาไมปรับใหเขากัน มันก็รับไม
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ติด และอาจจะเกิดการบิดเบือน สิ่งที่รับเขามานั้นอาจจะ
แปรรูปกลายเปนอยางอื่นไป และมีความหมายอยางใหมเกิด
ข้ึน ซ่ึงแทนที่จะเปนคุณมันก็อาจจะกลายเปนโทษได

ยกตัวอยางเชน การรับระบบเขงขันเขามา ทีน้ีพื้น
ฐานของเราเปนอยางไร พรอมจะรับระบบแขงขันหรือไม
ระบบแขงขันนั้นมีจุดมุงหมายในทางที่ดีอยูบางเหมือนกันวา 
ตองการใหคนไดฝกฝนปรับปรุงตน เรงรัดทํางานทําการเพื่อ
สรางความเจริญกาวหนา แตพื้นฐานอะไรที่จะตองมีอยูซ่ึง
สอดคลองกัน เพื่อจะใหระบบแขงขันเกิดผลเชนนั้นได เรามี
อยูหรือไม ขอน้ีเราจะตองพิจารณา เชนวานิสัยในการทํางาน
มีอยูหรือไม ถาหากนิสัยพื้นฐานนั้นไมมี เรารับระบบน้ันเขา
มาแลว แตเรามีตัวปจจัยอื่นเปนพื้นฐานอยู เชน มีนิสัยชอบ
ความโกเก ชอบความฟุงเฟอ ระบบแขงขันที่รับเขามานั้น มัน
อาจจะมาสนองความตองการดานความโกหรูหราฟุงเฟอ ก็
เลยออกผลไปอีกอยางหนึ่ง

ระบบแขงขันที่เขามาในเมืองไทย ก็จึงอาจจะมีผล
ในทางสังคม ในทางจริยธรรม ในทางวัฒนธรรม ไมเหมือน
กับในประเทศเดิมท่ีเปนที่มาของระบบ เพราะพื้นฐานที่เปน
ปจจัยหนุนไมเหมือนกัน
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ฉะนั้นเราจึงตองดูตัวปจจัยภายในของเราดวยวา 
มีอะไรที่เปนพื้นฐานรับเอาสิ่งนั้น หรือจริยธรรมแบบนั้นเขา
มาเปนตน อันนี้ก็เปนเพียงตัวอยาง ซ่ึงถามีโอกาสก็จะไดคุย
กันตอไป

ขอยอนกลับมาสูเรื่องที่จะพูดเมื่อกี้ เกี่ยวกับจริย-
ธรรมเกาของเรา กอนที่จะพูดถึงจริยธรรมใหมท่ีตองการ เรา
จะตองเขาใจกระบวนการทางจริยธรรมของเรา ตามสภาพที่
มีอยูกอนทั้งสภาพที่เปนมาแลว และสภาพที่กําลังเปนอยู
จริยธรรมของไทยที่เปนมานั้น เราตองยอมรับเหมือนกันวา
มันมีแงท่ียังบกพรองยอหยอนอยู ท่ีวาบกพรองยอหยอนนั้น
มันอาจจะเกิดจากเหตุปจจัยหลายประการ

ประการที่หนึ่งก็คือ การเนนแงหนึ่งแงเดียว เชน
คุณธรรมบางอยางมีความหมายกวางขวางลึกซึ้ง แตเมื่อ
เวลาผานไป สังคมอาจจะเนนหนักไปดานใดดานหนึ่ง
เฉพาะแงของคุณธรรมนั้น และความหมายของคุณธรรมนั้น
ก็จะแคบลงไป เมื่อแคบลงก็คือไมถูกตอง ไมสมบูรณ น้ีเปน
เหตุหนึ่ง

ประการที่สอง นอกจากแคบลงแลว บางทีก็เคลื่อน
คลาดดวย เพราะการถายทอดผิดพลาดก็ดี การพบปะการ
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เผชิญสถานการณใหมๆ และการปฏิบัติตอสถานการณน้ันๆ
ก็ดี การมีผูนําที่ตีความผิดพลาดหรือบิดเบือนเพื่อผล
ประโยชนสวนตัว ทําใหเกิดความเขาใจเขวไปก็ดี อะไร
ทํานองนี้ ก็ทําใหเกิดความเคลื่อนคลาดไปได

อาตมภาพขอยกตัวอยางคําศัพทท่ีเราใชกันอยู มา
ใหพิจารณาความหมายที่เราเขาใจกันในปจจุบัน เปนเครื่อง
ยืนยันหรือเปนหลักฐาน ท่ีแสดงถึงการที่คําศัพทเหลานั้นไดมี
ความหมายคับแคบลงไป หรือวาไดเกิดความคลาดเคลื่อน
เหลานั้นขึ้น เชน อยางคําวา วาสนา บารมี สังเวช ภาวนา
อารมณ บริกรรม ทรมาน เปนตน คําเหลานี้ในภาษาไทยเรา
ไดเขาใจความหมายเคลื่อนคลาดไปจากเดิม หรืออยางนอย
ก็แคบลงไปหมดแลว

วาสนา เราเขาใจวาอะไร เราพูดวาคนนั้นคนนี้มี
วาสนาดี เจริญกาวหนา ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตย-
สถานก็บอกไปตามความเขาใจของคนไทย หรือตามความ
หมายที่เราใชกันอยูในภาษาไทยวา เปนกุศลที่ทําใหได
ประสบลาภยศ แตความหมายเดิมคืออะไร

วาสนา ตามความหมายเดิมในภาษาบาลีหรือใน
ทางธรรม หมายถึงลักษณะนิสัยหรือพฤติกรรมที่ไดสะสมมา
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ตลอดเวลายาวนาน จะดีก็ตาม ช่ัวก็ตาม อยางพระอรหันตก็
มีการตองละวาสนาดวย แตความหมายปจจุบันนี้หางไปกัน
ไกล

บารมี ในภาษาไทยเขาใจอยางไร เราอาจจะมอง
ในแงอิทธิพล หรือผลท่ีเกิดจากความดีท่ีไดทําไว เปนทํานอง
อิทธิพลที่จะชวยใหเกิดผลสําเร็จตามปรารถนา แตในภาษา
ของพระนั้น ทานหมายถึงคุณธรรมที่บําเพ็ญอยางยิ่งยวด
เพื่อบรรลุจุดหมายอันสูงสง และเปนตัวเหตุ คือ ทางธรรมะ
เนนที่ตัวเหตุ แตในภาษาไทยนั้นเรามองจับท่ีตัวผล

ตอไปคําวา สังเวช คําวาสังเวชในภาษาไทยเขาใจ
อยางไร โดยมากมองเปนวาความสลดหดหูใจ เมื่อประสบ
อารมณท่ีควรแกการหดหู แตในภาษาพระตามความหมาย
เดิม สังเวช หมายถึงการเกิดจิตสํานึกเราเตือนใจ ใหหยุดเลิก
จากความหลงระเริง ประมาทมัวเมา คิดหันมากระทําความ
ดีงาม อันนี้ความหมายก็หางไปไกล

ภาวนา เราท่ีมีความหมายเคลื่อนคลาดเปนการ
บน เปนการทองพึมพําคําสวดอะไรทํานองนั้น แตในภาษา
ทางธรรมของเดิมหมายถึงการฝกอบรม เชน ฝกอบรมกาย
ฝกอบรมวาจา ฝกอบรมจิต ฝกอบรมปญญา
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คําวา บริกรรม ก็กลายมาเปนการทองบน แตใน
ภาษาพระเดิม มีความหมายเปนเรื่องของการตระเตรียมหรือ
การกระทําเบื้องตน เชน ในการกอสราง การปราบพื้นให
เรียบ ทานเรียกวาเปนบริกรรม ในการเจริญกรรมฐาน การ
กระทําเบื้องตน การกําหนดใจนึกถึงสิ่งที่ใชเปนอารมณ
สําหรับผูกจิต ทานเรียกวา เปนบริกรรม

ทรมาน ในความหมายปจจุบันเรารูสึกวา หมายถึง
ทําใหลําบากหรือไดรับทุกขท่ีทนไดยาก ประสบสิ่งที่บีบคั้น
มาก แตในภาษาพระ ทรมานหมายถึงการฝกหรือกลับใจคน
ใหเขามาสูทางที่ถูกตอง

น้ีเปนตัวอยางซึ่งคําศัพทตางๆ ฟองตัวเองวา ไดมี
ความเลือนลาง คับแคบ ไขวเขว และเคลื่อนคลาดเกิดขึ้น
แลว แมแตคําวา ความประพฤติ และคําวาจริยธรรม เราก็
เขาใจและใชกันในความหมายที่แคบลงกวาความหมายที่แท
จริง

“ความประพฤติ” มาจากคําสันสกฤต ซ่ึงตรงกับ
บาลีวา ปวุตฺติ หรือ วุตฺติ หมายถึงความเปนไปของชีวิต การ
ดําเนินชีวิต การดํารงตน ตลอดจนการหาเลี้ยงชีพ แตใน
ภาษาไทยปจจุบัน เราใชกันในความหมายวาการแสดงออก
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หรือการกระทําของบุคคล ในระดับท่ีมองเห็นกันที่ปรากฏแก
ผูอื่น ในลักษณะที่เกี่ยวกับศีลธรรม หรือมีผลกระทบตอ
สังคม ซ่ึงก็นับวายังเฉียดๆ เวียนๆ อยูใกลๆ กับความหมาย
เดิม

แตท่ีสับสนมากขึ้นก็คือ เมื่อเราเอาคําวา ประพฤติ
ในความหมายอยางที่เราใชกันในภาษาไทยนั้น ไปทําเปนคํา
แปลของคําวา “จริยะ” “จริยา” “จรรยา” และ “จริยธรรม”
และเอาคําวา จริยธรรมมาเปนศัพทบัญญัติสําหรับแปลคํา
วา “ethics” ของฝรั่ง จริยะ จริยาและจริยธรรมก็เลยมีความ
หมายแคบลง เทาๆ กับคําวาศีลธรรม หรือบางทีเลยใชเปน
คําแทนของคําวาศีลธรรมไปเสียเลย

เพราะคําวา ethics ก็ดี ความประพฤติอยางที่ใช
ในภาษาไทยก็ดี เปนเรื่องในระดับท่ีทางพระเรียกวา “ศีล” ท้ัง
สิ้น แตคําวา จริยะ จริยา ตลอดจนจริยธรรม มีความหมาย
กวางขวางกวานั้น คือ หมายถึงการดําเนินชีวิต ความเปนอยู
การยังชีวิตใหเปนไป การครองชีพ การใชชีวิต การเคลื่อน
ไหวของชีวิตทุกแงทุกดานทุกระดับ ท้ังทางกาย ทางวาจา
ทางใจ ท้ังดานสวนตัว ดานสังคม ดานอารมณ ดานจิต ดาน
ปญญา
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“จริย” มาจาก จร ซ่ึงในพระไตรปฎกทานแสดง
ความหมายไวดวยการบอกไวพจน คือ คําที่รูปรางตางกัน
แตความหมายเหมือนกัน ไดแก วิหร (อยู เปนอยู เชนในคํา
วา วิหาร พรหมวิหาร) อริย (เปนไป ดําเนินไป เชน ในคําวา
อิริยาบถ) วตฺต (เปนไป หมุนไป หมุนเวียน ประพฤติ เชนใน
คําวา ปวัตตนะ ปวัติ) บาล (หลอเลี้ยง รักษา ดูแล คุมครอง
เชนในคําวา ธรรมบาล รัฐบาล) ยป และยาป (ใหเปนไปหลอ
เลี้ยง เชน ในคําวา ยาปนมัตต) (ดู ขุททกนิกาย มหานิทเทส ๒๙/๕๘/๕๙

เปนตน)

การดําเนินชีวิตหรือเปนอยู ท้ังระดับศีลท่ีเราเรียก
กันวา ศีลธรรม ท้ังระดับจิตใจ คุณธรรมภายในหรือคุณภาพ
จิต สมรรถภาพจิต และสุขภาพจิตที่มีสมาธิเปนแกนกลาง
และทั้งระดับปญญา ความคิดเหตุผล ความรูเทาทันความ
จริง ทานเรียกวา จริยะ ท้ังสิ้น

ถาเปนการดําเนินชีวิตหรือครองชีวิตอยางถูกตอง 
ทําใหมนุษยเปนอิสระ มีจิตใจไรทุกขอยางแทจริง ทานเรียก
วาเปนพรหมจริยะ แปลวา การครองชีวิตอยางประเสริฐ หรือ
ชีวิตประเสริฐ คือจริยะอยางประเสริฐ จริยธรรมที่จะพูดตอ
ไป ขอทําความเขาใจกันกอนวา จะใชในความหมายที่กวาง
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อยางนี้ แมแตการปฏิบัติกรรมฐาน เจริญสมาธิ บําเพ็ญ
สมถะ เจริญวิปสสนา ก็รวมอยูในจริยธรรม ตามความหมาย
เดิมแทของหลักการที่วามานี้

ตอไปนี้ อาตมภาพจะขอตั้งขอสังเกตเกี่ยวกับ หัว
ขอจริยธรรม สักสองเรื่องที่ถือวามีความสําคัญมาก และใน
ปจจุบันก็มีความเคลื่อนคลาด ซ่ึงมองเห็นวาจําเปนจะตอง
ทําใหชัดเจนขึ้นมา ถาหากวาเราตองการจริยธรรมที่เหมาะ
สมสําหรับสังคมปจจุบัน หรือตองการใหคนรุนใหมน้ีเติบโต
ข้ึนเปนผูรับผิดชอบสังคมอยางไดผลดี ขอยกตัวอยางคําพูด
ประโยคหนึ่งวา “เออ อุตสาหมานะเลาเรียนเขาเถิดนะ ตอไป
จะไดเปนเจาคนนายคน” คํานี้มีความหมายที่แสดงอะไรบาง
ในทางจริยธรรมที่ผานมาในสังคมไทย

คําที่อาตมภาพตองการใหสังเกตในที่น้ีก็คือคําวา 
“มานะ” คําวามานะนี้เปนภาษาไทยปจจุบันเขาใจวาอยางไร
บางทีเราใชพูดควบคูกับคําวาพยายาม เปนมานะพยายาม
คือคนทั่วไปเขาใจคําวามานะ ในความหมายที่เปนไวพจน
คือเปนคําที่มีความหมายอยางเดียวกับคําวาพยายาม  
เพราะฉะนั้นในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานปจจุบันนี้ 
จึงใหความหมายหนึ่งไวดวยวา มานะแปลวาพยายาม แตถา



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๑๕

เรามองในทางธรรมแลว มานะไมไดมีความหมายอยางนี้เลย
เปนการแนนอน

มานะนั้นเปนกิเลสสําคัญอยางหนึ่ง เปนกิเลสที่
พระอรหันตจึงจะละไดหมด แตเปนกิเลสที่มีความสําคัญ
มากในชีวิตของปุถุชน เปนตัวครอบงําบงการการดําเนินชีวิต
ของคนไมนอยทีเดียว มานะนี้แปลวาความถือตัว ความ
สําคัญตนวา สูง เดน ต่ําตอย ดอย หรือเทาเทียมผูอื่น ความรู
สึกเทียบเขาเทียบเรา หรือความอยากเดนอยากใหญโตเหนือ
ผูอื่น น้ีคือมานะที่แทจริง

ทีน้ี ปญหาเกิดขึ้นวา คําวามานะนี้ไดกลายความ
หมายมาเปนพยายามไดอยางไร น้ีเปนเรื่องที่นาศึกษา ถา
ตอบคําถามนี้ได ก็อาจจะเขาใจความเปนมาของจริยธรรม
ในสังคมไทยดวย เรานาจะลองใชการสันนิษฐาน แตตอนนี้
จะพักไวกอน

อีกเรื่องหนึ่ง คือ คนที่มีศีลธรรม โดยเฉาะคนที่ได
ช่ือวาเปนนักปฏิบัติธรรม หรือบางทีก็เรียกวาเปนชาวพุทธ
ท่ัวๆ ไป มักจะกลัวหรือเกลียดคําวา “อยาก” รูสึกไมสบายใจ
ท่ีจะมีความอยาก หรือพูดวาอยาก รังเกียจคําวาอยาก อาจ
จะถึงกับตองแสดงตนวาเปนคนไมอยากไดอยากดี ไมอยาก
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ไมเอาอะไรตางๆ คือ พยายามแสดงตนวาเปนคนไมมีความ
อยาก จะไดเปนผูท่ีช่ือวาเจริญกาวหนาในธรรม มีกิเลสนอย
เรื่องนี้เปนปญหาและมีความเคลื่อนคลาดมาก จะตองนํามา
ทําความเขาใจกัน กอนที่จะกาวไปสูจริยธรรมปลีกยอยอื่นๆ
ถือวาเปนเรื่องหลักสําคัญมากอยางหนึ่ง

ทีน้ี ขอพูดเรื่องมานะกอน ทําไมมานะที่แปลวา
ความถือตัว ความอยากเดนอยากยิ่งใหญ จึงไดกลายมาเปน
ศัพทท่ีมีความหมายวาเพียรพยายาม ขอสันนิษฐานอันหนึ่ง
ก็คือวา คนไทยเราไดเคยใชมานะนี้เปนแรงกระตุนหรือเราให
คนทําความเพียรพยายาม เพียรพยายามเพื่อจะสรางความ
เจริญกาวหนาในชีวิต ในการศึกษาเลาเรียนทําการงาน
เปนตน เพื่อยกฐานะในสังคม ใชกันไปใชกันมา ในที่สุดตัว
มานะเองกลายความหมายเปนความพยายามไป แตวาเคา
มันยังเหลืออยู อยางในประโยคที่วาเมื่อกี้วา “จงมานะ
อุตสาหะเลาเรียนไปเถิด ตอไปจะไดเปนเจาคนนายคน” เคา
ความหมายอยูในทอนปลายที่บอกวา จะไดเปนเจาคนนาย
คน น้ีคือความหมายของมานะที่แทจริง แสดงวาเปนไปไดท่ี
เราไดใชมานะที่เปนกิเลสอันนี้ เปนเครื่องปลุกเราคนในการ
ทําความดีงาม ในการสรางสรรคความเจริญกาวหนา
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แมในปจจุบันนี้ เราก็ยังรูสึกกันวาคนไทยมีความ
ถือในเรื่องตัวตนสูง คือ ความโก ความเดน ความอวดกัน
หรือวาการมีหนามีตายังเปนเรื่องสําคัญในสังคมไทย รูสึกวา
คนไทยก็รูตัวอยูมาก เชน เวลาไปอยูตางประเทศนั้น คนไทย
ชอบพูดถึงลักษณะขอน้ีมาก คลายๆ กับวาไปเทียบกับสังคม
อื่นแลว ลักษณะอันนี้ของตนมันเดนขึ้นมา

ทีน้ีปจจุบันเราเกิดจําเปนจะตองใชคําพูดที่แสดง
ถึงความหมายนี้ แตคําวามานะเราก็เอาไปใชในความหมาย
อื่นเสียแลว มานะกลายเปนความเพียรพยายามไปเสียแลว
เราจะพูดอยางไรดี ก็ปรากฏวาเราไปเอาคําอีกคําหนึ่งใน
ภาษาพระมาใช คือคําวา “อัตตา” คือไมรูจะพูดวายังไงจึงจะ
เปนการแสดงวา มีการถือตัวตนมาก อยากเดน อยากใหญ
โตอะไร ก็เลยตองใชคําวา มีอัตตา เชนบอกวา คนนี้มีอัตตา
แรง หรืออยาพะเนาพะนออัตตากันนัก อัตตาคนนั้นใหญ
อะไรอยางนี้ เปนตน น้ีก็เปนเรื่องของความเคลื่อนคลาด ซ่ึง
เมื่อวากันใหถูกตองจริงๆ

ตามหลักการแลว การใชคําวา อัตตา ในกรณีน้ีผิด
ถาขอยืมศัพทฝายตะวันตกมาอธิบายในกรณีน้ี จะเห็นชัดขึ้น
คืออัตตานั้นเปนคําศัพททางอภิปรัชญา หรือทาง
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metaphysic สวนคําคูกันในทาง  จริยธรรม หรือฝาย ethics
ก็คือมานะ เพราะฉะนั้น คําที่ถูกตองสําหรับเรื่องนี้ก็คือมานะ
น่ันเอง เพราะการถือตัว การเอาตัวเปนสําคัญเรื่องของคําวา
มานะ สวนอัตตานั้นสงวนไวใหใชในเรื่องอภิปรัชญา

แตทีน้ีในเมื่อในสังคมของเรา ความหมายของ
มานะเคลื่อนคลาดไปมากแลว มันก็เลยยากที่จะพูด เพราะ
เมื่อพูดวา มานะ คนก็เขาใจเปนอยางอื่น เปนเพียรพยายาม
ไปเสีย อยางไรก็ตาม เมื่อเราจะมาสรางจริยธรรมกันใหม ก็
จะตองพูดกันใหเขาใจชัดเจน ความจริงไมตองมาสรางจริย
ธรรมใหมหรอก ควรจะพูดวามาสะสางหรือขัดเกลาจริยธรรม
น้ีใหถูกตอง

วากันตามความหมายที่แทจริง มานะนี้เราเห็นวามี
ผลเสียมาก ประการที่หนึ่ง การที่คนไทยเอาตัวตนเปนสําคัญ
ถือตัวทําใหคนทํางานเลือกงาน โดยเอาความสูงเดน ความ
จะไดเปนใหญเปนโตเปนเกณฑในการตัดสิน แทนที่จะเอา
ความถนัดความสามารถ หรือความสุจริตเปนเครื่องตัดสิน
หมายความวา คนที่เลือกทํางานนี้ ท้ังที่มีงานที่เขามีความ
ถนัด ความสามารถและเปนงานที่สุจริต แตเขาถือเปนงาน
ต่ํา ก็ไมยอมทํา คอยรอจะทํางานที่ถือกันวาสูง มีหนามีตา
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อันนี้ก็ถือวาเปนความเสียหายอยางหนึ่ง ทําใหเกิดความสิ้น
เปลืองสูญเปลาในทางทรัพยากร และขัดขวางการพัฒนา
ประเทศไปดวย

อีกประการหนึ่ง วากันวาคนไทยทํางานเปนคณะ
หรือทํางานรวมกลุมเปนทีมกันไมได อันนี้ก็มีเรื่องพูดกัน
เสมอ โดยเฉพาะคนที่ไปในตางประเทศ ก็พูดถึงคนไทยวามี
ปญหาที่ทํางานรวมกันยาก ไมสําเร็จ อันนี้ก็เพราะคนเหลา
น้ันมีมานะสูง หรือเรียกอีกอยางหนึ่งตามที่นิยมพูดกันผิดๆ
วามีอัตตาแรง ตางคนตางอยากเดน อยากใหญ ไมยอมกัน
ลงกันไมได เลยรวมกันไมติด ผลเสียในแงน้ีมีกวางไกล อยาง
ท่ีชอบพูดกันวา คนไทยนั้นยามบานเมืองสงบดี ก็แตกแยกชิง
ดีชิงเดนกัน ตางคนตางอยู ตอเมื่อใดมีภัยมาถึงตัว จึงจะรวม
พลังทํางานรวมกันได

ประการตอไป คือ ในการรับวัฒนธรรมจากตาง
ประเทศ เมื่อจะรับวัฒนธรรมอื่นเขามา เราก็มักเลือกรับเอา
แตสวนที่รูสึกโก ทําอยางฝรั่งเฉพาะที่คนเขาเจอแลวรูสึกวา
โก หรือวาชอบซื้อหาของใชเมืองนอกทันสมัยมาอวดโกกัน
แตไมไดเพงมองในแงท่ีจะนํามาสรางสรรคประโยชนใหมๆ 
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หรือมาเสริมการทํางานของเรามากเทาไร อันนี้ก็เปนโทษอีก
อยางหนึ่งของมานะ

ขอตอไป ในเมื่อมีการใชคําวาเสรีภาพมากขึ้น
เสรีภาพเกิดมาสนองมานะเขา มันก็ไมเกิดความเจริญกาว
หนาที่จะแกปญหาในทางสังคมได ถึงแมวาเสรีภาพจะเปน
องคประกอบของประชาธิปไตย แตถาเราไมไดสรางปจจัย
พื้นฐาน ท่ีจะรับเอาเสรีภาพมาใชในทางที่ถูกตอง และมีเจา
ตวัมานะนีค้อยออกโรงอยู ผลกจ็ะออกไปในรปูท่ีวา เอาเสรภีาพ
มาเปนเครื่องแสดงตัวในทางที่ยิ่งใหญ ในการที่จะครอบงํา
คนอื่น ในการที่จะไมยอมรับคนอื่น หมายความวาใหฉัน
แสดงออก ใหฉันพูด ใหฉันวาได แตใครจะมาวากระทบฉัน
ไมได กลายเปนอยางนี้ไป เสรีภาพก็มีความหมายไมถูกตอง
มีความหมายคับแคบ เพราะไมเขาใจวาเสรีภาพคืออะไร มี
เพื่ออะไร และไมมีปจจัยตัวหนุนที่ถูกตองมารับกัน แตกลับมี
ปจจัยในฝายอกุศลมารับแทน ก็เกิดโทษมากกวาคุณ แต
เรื่องนี้สัมพันธกับเรื่องนิสัยนักศึกษา นิสัยฝกฝนพัฒนาตนที่
จะวาตอไปดวย จึงจะเอาไปพูดตอนนั้นอีกครั้งหนึ่ง

ผลเสียขอตอไปของมานะ คือไมวาจะทําอะไร จะ
จัดกิจกรรมอะไร ก็มุงไปที่ความมีหนามีตาไดเดนไดดัง อยาง
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ท่ีวาหมดเทาไรไมวา ขอใหไดช่ือเสียง เพราะฉะนั้น เมื่อจัด
งานอะไรก็จะคอยภูมิใจรอใหมีคนชมวา งานนี้หรูหรา
มโหฬารที่สุด (คือสิ้นเปลืองหรือพินาศมากที่สุด) ลักษณะ
เชนนี้ นอกจากกอใหเกิดความฟุมเฟอยฟุงเฟอ ความสิ้น
เปลืองสูญเปลาเปนอันมากแลว ยังทําใหมองขามสิ่งที่เปน
เนื้อหาสาระ หรือแกนสารหรือความหมายที่แทจริงของกิจ
กรรม หรือของงานของการกระทํานั้นไปเสียดวย แทนที่จะ
ทบทวนถามสํารวจตัววา ในการทํากิจกรรมนี้หรืองานนี้ เรา
ไดทําความมุงหมายของตัวงานนั้นไดสําเร็จผลเปนอยางดี
หรือไม และมีความภูมิใจในการเขาถึงสาระหรือทําความมุง
หมายนั้นใหสําเร็จ ก็มัวมาภาคภูมิใจกับภาพความยิ่งใหญโก
เดน ท่ีกลายเปนความวางเปลาไปแลวหมดสิ้น

มานะยังมีผลในทางรายอีกมากมาย จะพูดถึงผลที่
เดนในลักษณะนิสัยของคนไทยจํานวนไมนอยเทาที่เปนมา 
(หรือเฉพาะเทาที่เปนอยู?) อีกอยางหนึ่ง คือ ความชอบอวด
โก อวดกลา อวดแสดงเดน เห็นเปนการเกง ท่ีไมตองทําตาม
กฎตามระเบียบ สามารถฝาฝนละเมิดกฎระเบียบได ทํานอง
วาเปนคนยิ่งใหญอยูเหนือกฎ ตลอดจนชอบมีอภิสิทธิ์ ซ่ึงเปน
ลักษณะความประพฤติประเภทเดียวกัน มานะที่แสดงออก
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ในลักษณะนิสัยและบุคลิกภาพเชนนี้ นอกจากเปนอุปสรรค
อยางยิ่งตอการสรางระเบียบวินัยแลว ยังกลบทับความคิด
สรางสรรคพัฒนาตนเองและสวนรวม ใหเลือนลางจมหายไป
ดวย

อาตมภาพไดพูดเรื่องมานะนี้มาเสียยาว ซ่ึงสภาพ
ตามที่วามานั้น ในสังคมไทยเราก็มองเห็นกันอยูเขาใจไมยาก
ทีน้ีลองมาวิเคราะหกันในแงของหลักการ การใชมานะเปน
เครื่องกระตุนเราใหทําความดีหรือสรางสรรคความเจริญกาว
หนาในชีวิตนี้ ก็เปนสิ่งที่เปนไดจริง ตรงตามหลักความจริง
ของกระบวนการแหงเหตุปจจัย

กระบวนการแหงเหตุปจจัยวาไวอยางไร มีหลัก
บอกไววา อกุศลธรรมเปนปจจัยแกกุศลธรรมได กุศลธรรม
เปนปจจัยแกอกุศลธรรมได กุศลธรรมเปนปจจัยแกกุศล
ธรรมได อกุศลธรรมเปนปจจัยแกอกุศลธรรมได ในกรณีน้ีเรา
จับเฉพาะขอแรก อกุศลธรรมเปนปจจัยแกกุศลธรรม

มานะนี้เปนอกุศลธรรม เปนสิ่งที่ไมดี แตเรา
สามารถนํามาใชเปนตัวเรา เพื่อทําใหเกิดการทําความดี
ความงามได น้ีเปนหลักความจริงตามหลักธรรม อภิธรรมได
วาไวมากในเรื่องนี้ เรื่องอกุศลเปนปจจัยแกกุศล กุศลเปน
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ปจจัยแกอกุศล ทานวาไวท้ังนั้น มานะแมจะเปนอกุศล แต
เมื่อเราเอามาใชในทางที่ดี มันก็มีประโยชนไดเหมือนกัน

อยางไรก็ตาม การใชสิ่งที่เปนอกุศลมาสรางสิ่งที่ดี
งาม ท่ีเปนกุศลนี้ มันเสี่ยงตอผลขางเคียงที่เปนอันตราย ผล
ขางเคียงก็คืออยางที่วาไวเมื่อกี้ เราอาจจะสรางความเจริญ
กาวหนา ความรุงเรืองงอกงามในชีวิต ทําความดี ความขยัน
หมั่นเพียรไดสําเร็จ เด็กขยันเลาเรียนศึกษาจริง จบการศึกษา
จริง แตผลขางเคียงตอมาเปนอยางไร พอจบแลวแกไม
ทํางานที่ถนัดที่สามารถ แตเลือกจะเอาความใหญโตอยางที่
วาเมื่อกี้

ถาเรานําระบบการแขงขันเขามาใช ระบบแขงขันนี้
ครอบงําสังคมปจจุบันมากในวงกวางขวาง โดยเฉพาะสังคม
ท่ีเดินตามวัฒนธรรมจากตะวันตก เมื่อเรานําระบบเขงขันมา
ใช เกิดวาระบบแขงขันนี้มาสนองเจาตัวมานะที่เปนปจจัย
ซอนอยู มันก็ออกผลมาในรูปท่ีไมพึงปรารถนา แทนที่วาจะ
ทําใหมีความขยัน สรางการงาน ทํางานสรางสรรคใหมากขึ้น
กลับเอาระบบแขงขันมาใชในทางที่อวดโก ยิ่งใหญ อวด
ความฟุงเฟอหรูหราฟุมเฟอย แขงกันแสดง แขงกันเสพ  ไมใช
แขงกันสรางสรรค หรือเอาความยิ่งใหญมาแสวงหาผล
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ประโยชนครอบงําผูอื่น ก็กลายเปนวา การที่จะฝกฝนปรับ
ปรุงตน สรางสรรคทํางานนั้น เปนเพียงเงื่อนไขจําเปนที่หลีก
เลี่ยงไมได จําใจทํา อาจจะทําบางเล็กนอยเปนสวนประกอบ
ไป สวนหลักก็กลายเปนการสนองมานะที่วาเมื่อกี้ ถาไม
สนองมานะ ก็สนองตัณหา

ระบบแขงขันโดยตัวของมันเอง ก็จัดวามีสวนที่เปน
อกุศลอยู เปนอกุศลในแงท่ีวา การคิดริเริ่มไมเปนไปในทางที่
จะชวยเหลือเกื้อกูล ไมเปนไปเพื่อสนับสนุนจิตที่ประกอบ
ดวยเมตตากรุณา แตโนมเอียงไปในทางที่จะทําใหเกิดการ
เบียดเบียนกันไดงาย ในเมื่อตัวมันเองคอนขางเปนอกุศล แต
ในเวลานํามาใชอยางที่กลาวไวเมื่อกี้วา ถาหากมีพื้นฐานใน
ทางสรางสรรค เชนปจจัยตัวที่วามีนิสัยของการฝกฝนตน มี
นิสัยในการทํางานอยูแลว ก็อาจจะกลับเปนเงื่อนไขที่ทําให
เกิดการขยันทําการงาน

แตในทางตรงขาม ถาหากวาตัณหามานะมีกําลัง
มาก มันก็จะออกในรูปเมื่อกี้ คือถาออกในรูปท่ีสนองมานะ ก็
กลายเปนมุงอวดโก ตองการเปนใหญ ขมพวกกันเอง หรือถา
สนองตัณหาขึ้นมา ก็จะออกไปในรูปของการแยงชิงผล
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ประโยชน ความฟุมเฟอย การแสวงหาสิ่งบํารุงบําเรอ ความ
ฟุงเฟอคอรัปช่ัน

คําถามก็คือ อะไรเปนตัวเดนในขณะนี้ คือวา เรามี
ปจจัยอะไรเปนพื้นฐานอยูในตัวที่จะมารับเอาเจาระบบแขง
ขันนี้เขามามีนิสัยทํางาน หรือมีตัณหามานะ อีกประการหนึ่ง
ระบบแขงขันที่วามีสวนโนมเอียงที่เปนอกุศลอยูมาก เมื่อนํา
มาใชแลวก็ยอมจะทําใหเกิดผลขางเคียงตามมาอีกดวย คือ
ในทางรายนอกจากจะสนองตัณหามานะแลว โดยตัวของมัน
เอง ก็มีผลทางจิตใจทําใหเกิดความคับแคน กระวนกระวาย
อยางที่ เปนอยูในสังคมตะวันตกหรือในสังคมที่ เรียกวา
พัฒนาแลวในปจจุบัน แลวเมื่อไมรูจักวิธีควบคุม หรือผสม
เขากับพิษของตัณหาและมานะ ก็จะสงมลพิษในทางการ
พัฒนาเอง คือการทําเกินพอดี ท่ีทําใหเกิดผลเสียขึ้นในสภาพ
แวดลอม เชน pollution เปนตน เพราะไมสามารถควบคุม
ตนเอง มุงแตวาทําอยางไรจึงจะไดผลแกตนมากที่สุด ตอนนี้
ก็ขอพักเรื่องมานะไวทีหนึ่งกอน

หันกลับมาขอท่ีสอง เรื่องความอยาก ทําไมเราจึงมี
ทาทีตอความอยากในหมูผูปฏิบัติธรรม ท่ีจะพยายามเปนผู
ไมอยากไดอยากดี ไมเอาอะไร ไมมีความอยาก น่ีก็เกิดจาก
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ความเลือนลาง เคลื่อนคลาดในความเขาใจธรรมะ คือไมรู
จักแยกวา ตามความจริงนั้นความอยากมี ๒ อยาง คือ ความ
อยากที่ชอบธรรมกับความอยากที่ไมชอบธรรม หรือจะเรียก
วาความอยากที่เปนกุศลกับความอยากที่เปนอกุศล ซ่ึงทาง
ธรรมะมีศัพทเฉพาะ แตเรามักเขาใจอยางเดียวกันวาความ
อยากนี้เปนตัณหา ฉะนั้นเราก็เลยพยายามเลี่ยงวาฉันเปน
คนไมมีตัณหา หรือลดตัณหาแลว ละตัณหาแลว หมดตัณหา
แลว พยายามแสดงวาฉันเปนคนไมมีความอยาก โดยลืมไป
วาความอยากที่ดีก็มี แลวก็เลยลืมศัพทคํานี้ไป หรือไมลืม
แตวาไมมอง ไมเอามาใช มองขามไปเสีย ความอยากอีกอัน
หนึ่งที่เปนกุศล คือ ฉันทะ ซ่ึงเปนคูกัน เมื่อมองตัณหาแลว
ตองมองฉันทะคูกันไปเสมอ แลวก็รูจักพิจารณาวาจะใชอัน
ไหน ถาจะใชตัณหาก็อาจจะเอามาเราในการสรางสรรค
ความเจริญไดบาง โดยใชเปนอุบาย คือ เปนการใชอกุศลมา
เรากุศล ซ่ึงมีผลขางเคียงในทางรายดวย

ทีน้ีถาจะใชใหถูกตองจริงๆ ก็ตองสรางฉันทะขึ้นมา
ฉันทะคือความอยาก ความตองการที่จะทําใหดี ความอยาก
ในทางสรางสรรค ความอยากที่จะรูใหเทาถึงความจริง น่ีคือ
ฉันทะ ซ่ึงประกอบดวยปญญาที่รูคิดรูพิจารณาวา อะไรดี
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อะไรถูกตอง แตก็เปนความอยากอยางหนึ่งเหมือนกัน
อาตมภาพอยากจะใชคําสั้นๆ วา ตัณหาคือความอยากเสพ
สวนฉันทะคือความอยากสราง มีความอยากเสพกับอยาก
สรางเปนของคูกัน

ในทางธรรมนั้นถือวา ฉันทะเปนองคประกอบที่จํา
เปน เปนรากเหงา เปนตนตอที่ทําใหเกิดความเจริญกาวหนา
ในคุณความดีตอไป ถาไมมีฉันทะก็ปฏิบัติดีไดยาก จะทํา
ความดีสรางสรรคอะไรไปไมได ฉะนั้นจะตองสรางฉันทะขึ้น
มา ขอสําคัญก็คือจะตองแยกใหถูกระหวางฉันทะกับตัณหา
เมื่อเขาใจใหถูกตองแลว ก็จะแกปญหาของคนไดท้ัง ๒
ประเภท

คนพวกหนึ่งคือนักปฏิบัติธรรม ก็จะไดรูวามีความ
อยากที่ชอบธรรม แลวก็จะไดไมมีความเกอเขินหรือละอาย
หรือรังเกียจที่จะพูดถึงความอยาก  แตรูวาอยากอยางไหน
ขอไหน และอีกพวกหนึ่งก็คือ

พวกที่ทํางานรับผิดชอบในการพัฒนา ผูท่ีทํางาน
พัฒนา เมื่อไปเห็นวา ในทางธรรมะหรือในทางศาสนาไม
สนับสนุนความอยาก ไปๆ มาๆ ก็เลยเห็นวาธรรมะหรือ
ศาสนาขัดถวงการพัฒนา แลวก็เลยโมเมบอกวาในการ
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พัฒนาจะตองเราความอยาก ก็คือตองเราตัณหาใหมากขึ้น
ใหคนอยากไดโนนไดน่ี จะไดทํางาน แลวก็จะเกิดการพัฒนา
พวกนี้ก็ไมรูจักฉันทะเหมือนกัน แยกไมเปนเหมือนกัน วา
อยากอยางไหนดี อยากอยางไหนไมดี พอเราใหอยากในทาง
ตัณหา คนก็อยากไดโนนไดน่ี แตไมอยากทํางาน เมื่อไม
อยากทํางานแตอยากได ก็หาวิธีใหไดโดยทางลัด ตอมาก็
ปรากฏวา มีการกูหนี้ยืมสินมาก มีการลักขโมยมาก การทํา
ทุจริต ยาเสพติด ความฟุงเฟอตางๆ แตการทํางานไมเปนล่ํา
เปนสัน ผลตามมาก็คือ ถอยจากการพัฒนา แลวก็เพิ่ม
ปญหามากขึ้น

การเขาใจถูกตองเกี่ยวกับความอยากนี้จะเปน
ประโยชนตอคนทั้ง ๒ พวก โดยเฉพาะผูท่ีรับผิดชอบในการ
พัฒนาสังคม ถาไมเขาใจใหถูกตอง เราจะมีการผิดพลาดซ้ํา
เปนครั้งที่สอง ถายอมรับท่ีพูดเมื่อกี้น้ีวา ในอดีตเราเคยใช
มานะเปนตัวเรา ใหบุคคลสรางสรรคความกาวหนาในชีวิต
ใหทําความดีงามตางๆ และมาในปจจุบันนี้ เราจะมาเรา
ตัณหาใหเปนตัวปจจัยในการสรางสรรคความเจริญในสังคม 
เราจะเปลี่ยนความผิดพลาดจากอันที่หนึ่งคือมานะ มาสูอัน
ท่ีสองคือตัณหา ก็คือพลาดทั้งคู พลาดซ้ําอีก ฉะนั้น จะตอง
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เลือกใหดี และอันนี้คือการรับผิดชอบตอเยาวชนรุนใหมดวย
วาจะเอาอยางไรกัน

พอพูดถึงตัณหากับมานะ ก็เขาสูหลักธรรมที่
สําคัญอีกชุดหนึ่ง ตัณหากับมานะเปนกิเลสตัวใหญในชุด ๓
ท่ีทานกลาวถึงบอยๆ แตเรามักมองขามไป ชุดนี้มีตัณหา
มานะ และทิฐิ คนเราโดยมากรูจักแตชุดโลภะ โทสะ โมหะ ท่ี
จริงโลภะ โทสะ โมหะนั้น เรียกวาเปนอกุศลมูล เปนกิเลส
สําคัญ แตเปนตนตอ เปนรากเหงาของความชั่วราย สวน
กิเลสที่เปนตัวบงการบทบาทกํากับการแสดงในชีวิตของคน
สวนมาก เปนชุดหลังนี้คือตัณหา มานะ และทิฐิ

๑. ตัณหา คือ ความอยากไดสิ่งบํารุงบําเรอปรน
เปรอตนอยางที่วาอยากเสพเมื่อกี้

๒. มานะ คือ ความสําคัญตัวเปนนั้นเปนนี้วา ดวย
เดน สูงต่ํา เทาเทียมตางๆ เทียบเขาเทียบเรา

๓. ทิฐิ คือ ความยึดติดในความคิดเห็น ในทฤษฎี
ถือเอาความคิดเห็นเปนความจริง

สามอยางนี้แสดงออกเปนอะไรบาง ตัณหานั้นคู
กับผลประโยชน มานะออกในรูปของอํานาจ ทิฐิแสดงออก
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เปนความคลั่งในลัทธินิยม อุดมการณ สามตัวนี้กํากับการ
แสดงของคนทั่วไป

ปญหาของมนุษยตั้งแตปญหาของบุคคลไปจนถึง
ปญหาสงครามโลก มักจะหนีไมพนกิเลส ๓ ตัวนี้เปนเหตุ
เปนตัวบงการ คือ ถาไมเปนเพราะตัณหาแยงชิงผลประโยชน
กัน ก็มานะเรื่องของอํานาจ หรือไมอีกอันก็เรื่องของทิฐิ
ความยึดติดในลัทธินิยม อุดมการณ แมแตความคลั่งใน
ศาสนาก็อยูในทิฐิน้ี ฉะนั้น กิเลส ๓ ตัวนี้สําคัญมาก คอย
กํากับการแสดงของมนุษย

ทีน้ี ในทางจริยธรรมที่ผานมา ตัณหากับมานะคง
จะไดมีบทบาท สําคัญในสังคมไทย อาจจะเปนอยางนั้น
สวนทิฐิอาจจะเบาหรืออยางไรไมทราบ ตองชวยกันวิเคราะห
อีกทีหนึ่ง แตในบางสังคมทิฐิ ความคลั่งศาสนา ลัทธินิยม
อุดมการณ เปนตัวกํากับการแสดงที่สําคัญและรุนแรงมาก
ในทางพระเรียกกิเลสชุดนี้วา ปปญจธรรม แปลวา สิ่งที่เปน
เหตุใหเกิดความเยิ่นเยอ ยืดเยื้อ พิสดาร วิตถารตางๆ พฤติ
กรรมของมนุษยท่ีไมสามารถเขาถึงความจริงที่มันงายๆ ตก
ลงอะไรกันไมได ก็เพราะเรื่องตัณหา มานะ ทิฐิ น้ีเปนตัว
สําคัญที่ครอบงําอยู ถาจะแปลใหเขากับภาษาไทยงายๆ
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ปปญจธรรมก็แปลวา กิเลสตัวปนหรือกิเลสตัวปนเรื่อง ท้ัง
ปนและปนเรื่อง มันปนหัวปนจิตใจคนใหเรื่องมาก ยืดยาวยุง
เหยิง วุนวาย สลับซับซอนจนกลายเปนปญหานุงนัง ยากที่
จะแกไขได

เมื่อพูดถึงกิเลสชุดนี้แลว ก็มาพิจารณากันดูวา ถา
เราไมเห็นดวยหรือเห็นวามันมีขอเสีย ในการที่จะใชกิเลสเปน
เครื่องเราในการสรางสรรคความเจริญ แลวเราจะเอาอะไรมา
แทน

ข้ันที่ ๑ ก็คือ ถาเรายังไมเอาตัวกุศลธรรมเขามาใช
เราจะยังใชกิเลสตอไปกอน ก็อาจจะกระทําได แตจะตองดัด
แปลงหรือเปลี่ยนแปลงการใชกิเลสเสียใหม เชนแตกอนนี้
มานะเราใชในระดับบุคคลมาก โดยกระตุนปลุกเราใหแตละ
คนมุงมั่นวาจะตองสรางสรรคความเจริญในชีวิตใหแกตน ให
ตองการความยิ่งใหญ มีอํานาจ เปนเจาเปนนาย เชนเราบอก
วา “โนน ดูซิคนนั้นเขาแคน้ันเขายังทําได เธอเปนถึงขั้นนี้
ทําไมจะทําไมได” น้ีก็ใชมานะเราแลว หรือบอกวา “โนนเขา
เปนคนธรรมดา เขาไมรวยอะไร เขายังบริจาคไดเทานี้ คุณ
เปนเศรษฐี ทําไมจะบริจาคมากกวาเขาไมได” น่ีก็ใชมานะ
เรา น้ีเปนการใชมานะเราในระดับบุคคล ถาจะเปลี่ยนมาเรา
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ในระดับของสังคมหรือชุมชน ก็ยายเปาของความยิ่งใหญ
จากตัวตนของแตละคน มาเปนตัวตนรวมกันของคนทั้งชุม
ชนหรือท้ังชาติ คือ แทนที่จะปลุกเราใหทําการเพื่อความยิ่ง
ใหญของตนเองของแตละคน ก็ปลุกเราใหสรางสรรคทําการ
เพื่อความยิ่งใหญ เพื่อความมีอํานาจของชาติของตน

ตัวอยางการเราในระดับสังคม เชน จะใหประเทศ
พัฒนา ใหคนทุกคนตั้งใจที่จะทํางานเพื่อประเทศชองตน ก็
เราวาชาติของเราจะตองยิ่งใหญเปนที่หนึ่งในโลก อยางนี้
เปนตน ดูเหมือนวาบางประเทศ อยางเชนญี่ปุน ก็เปนตัว
อยางหนึ่งที่ใชมานะในรูปน้ีในระดับสังคมอยางไดผล การที่
จะทําอยางนี้ไดสําเร็จ จะตองใหมีจิตสํานึกที่คิดนึกเล็งเปา
อยูตลอดเวลาวา ประเทศของเราจะตองเปนหนึ่ง จะทําอะไร
ก็เพื่อใหประเทศของเราเปนที่หนึ่ง เราจะตองทําการทุกอยาง
เพื่อเปาหมายอันนี้ แตวิธีน้ีก็อยางที่วามาแลว จะมีผลขาง
เคียงในทางไมดีมากมาย เชน ตอไปก็อาจจะทําใหเกิดการ
ครอบงําประเทศอื่น เกิดการขัดแยง การแขงอํานาจกัน
ตลอดจนอาจจะเกิดสงครามโลกตอไปก็ได หรือเอาอยาง
งายๆ ในความหมายที่ไมสูเปนอกุศล ก็คือการใชมานะอยาง
ออน และแปรมาในทางดีงาม เปนการนับถือตนเอง ซ่ึงใน
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ทางสวนรวมหรือในระดับสังคมก็จะออกมาในรูปของการ
สรางความภูมิใจในความเปนชาติของตน เชนเราตอง
พยายามใหคนของเรานี้ ไมวาจะไปตางถิ่นตางแดนที่ไหน ก็
มีความมั่นใจภูมิใจและเต็มใจท่ีจะประกาศตนวา ฉันเปนคน
ไทย ถาหากวาพูดอันนี้ออกมาไดแลว ก็มีทางที่จะชวย
พัฒนาประเทศของตน แตถาไมมีความภูมิใจอันนี้แลว การที่
จะพัฒนาก็คงจะยาก

เพราะประการที่หนึ่ง คนที่ขาดความมั่นใจในตน
เอง ไมมีความภูมิใจในตนเอง ก็คลายทหารขาดฐาน ขาดที่
มั่น ไมมีจุดหลักที่จะเร่ิมการกระทําของตน และไมมีท่ียันใหมี
กําลังเขมแข็ง ท่ีจะทํางานใหรุดหนาไปหรือตานทานอะไรได

ประการที่สอง เขาขาดความรูสึกมีสวนรวมใน
สังคมของตน ใจมีความรูสึกปฏิเสธการที่จะมีสวนรวมดวย
จึงยากที่จะเกิดความรูสึกในการที่จะทําอะไรเพื่อสังคมของ
ตนนั้น คือตองมีใจผูกพันอยูดวย จึงจะเกิดความรูสึกวาจะ
ทําเพื่อใคร หรือจะทําใหแกใคร

และประการที่สาม เขามีความรูสึกดอยอยูในใจ
และยอมรับความดอยนั้นถึงขนาดที่วาไมอยากเกี่ยวของ 
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ความรูสึกนี้มีแตจะทําใหออนแรงหมดกําลัง จึงไมชวยใหเกิด
การสรางสรรคพัฒนาขึ้นได

ตอไปก็ถึงคําถามที่วา จะเอาธรรมที่เปนกุศลขอใด
มาแทนที่เจาตัวกิเลสที่กอปญหาทางจริยธรรมนั้น

ขอ ๑ ก็คือ ตัณหา ในเรื่องตัณหานั้น ธรรมที่จะเอา
มาแทนก็ชัดอยูแลว เพราะเมื่อกี้น้ีไดพูดถึงธรรมที่เปนคูกับ
ตัณหา ก็คือ ฉันทะ สิ่งที่เราจะตองปฏิบัติในเรื่องตัณหานั้น
ไมใชเพียงแคจะเลิกจะละตัณหา แตเราจะตองเอาฉันทะมา
เปนตัวแทนเพื่อเขาแทนที่ตัณหาตางหาก คือ ประเด็นไมใช
อยูท่ีวาอยากหรือไมอยาก แตอยูท่ีวาอยากอยางไรจึงจะถูก
ตอง อยากอยางไรจึงจะเปนไปเพื่อความดีงาม เพื่อความ
เจริญกาวหนา

ความอยากที่ไมถูกตอง ไมชอบธรรม เปนอกุศล
เรียกวา ตัณหา ไดแกอยากได อยากเอา เฉพาะอยางยิ่ง
อยากไดรูป เสียง กลิ่น รส สิ่งสัมผัสกาย ท่ีช่ืนชอบ มาบํารุง
บําเรอปรนเปรอตน อยากไดผลประโยชนตางๆ เรียกงายๆ
วาอยากเสพ

ความอยากที่ถูกตอง ชอบธรรม เปนกุศล เรียกวา
ฉันทะ ไดแกอยากทําใหดีงาม อยากเขาถึงความดีงามความ
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จริง เชน อยากใหคนทั้งหลายมีสุขภาพดีแข็งแรง หนาตาสด
ช่ืนเบิกบานผองใสเปนสุข อยากใหสถานที่สะอาดเรียบรอย
เปนระเบียบ อยากใหนักเรียนมีความรูสึกดีประพฤติดี มีหลัก
สูตรมีแบบเรียนที่ใชสอนไดผลดี อยากใหบานเมืองสงบเรียบ
รอย อุดมสมบูรณ ไมมีคนยากไร ไมมีอาชญากรรม อยากให
คนทั้งหลายไดรูสึกเขาใจสิ่งที่ดีงามมีคุณคาอันนี้ๆ อยากให
ชนรุนหลังไดรับประโยชนอยางนี้ๆ ดวย เฉพาะอยางยิ่ง
อยากใหงานที่ทําอยูสําเร็จผล อยางดีท่ีสุด สมบูรณท่ีสุด
เรียกงายๆ วา อยากสรางสรรค หรืออยากสราง

สําหรับปุถุชน เปนไปไมไดท่ีจะไมใหมีตัณหา ขอ
สําคัญก็คือ อยาใหมีตัณหาอยางเดียว ไมมีฉันทะเลย หรือมี
ตัณหาเปนกําลังหลัก มีฉันทะเพียงเปนสวนประกอบคอย
เสริมสรางบางนิดหนอย ถาเปนอยางนี้ก็นับวาอันตรายมาก
แตถามีฉันทะเปนหลักใหฉันทะมีกําลังมากกวาเปนตัวยืนโรง 
มีตัณหาเปนเพียงตัวประกอบแอบๆ อิงๆ อยู เหมือนเพื่อนที่
คอยเกาะกินบาง ชวยงานบางอยางบาง ถาไดอยางนี้ ก็นับ
วาใชไดแลว โลกก็นับวาปลอดภัยพอสมควร และมีหวังเจริญ
กาวหนาไปไดดี
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ถาเราตัณหาใหตัณหาเกิดขึ้นบอยๆ เสมอๆ ก็จะ
กลายเปนนิสัยแบบตัณหา เรียกอยางภาษาปจจุบันวา นิสัย
นักเสพ แตถาเราฉันทะใหเกิดขึ้นบอยๆ เสมอๆ ก็กลายเปน
นิสัยแบบฉันทะ เรียกวาอยางภาษาทันสมัยวานิสัยนักสราง
สรรค เราจะตองสรางนิสัยนักสรางสรรค หรือนิสัยนักสราง
ไมใชสรางนิสัยนักเสพ

ถาสังคมของเราเต็มไปดวยนักเสพ ตัณหาเขามา
ครอบงําสังคม มันจะเกิดปญหาอยางที่เปนอยูน้ีเรื่อยไป และ
มากขึ้นทุกที เพราะฉะนั้นเราจะตองหมุนกลับเขามาสูการ
สรางนิสัยนักสราง คือ ปลูกฉันทะขึ้นมาใหได แลวมันก็จะไป
เขาคูชวยเสริมกันกับธรรมที่จะเขามาแทนที่มานะ

ขอ ๒ คือ มานะ จะเอาอะไรเขามาแทนมานะ หลัก
ธรรมสําคัญขอหนึ่งที่จะใชแกมานะไดก็คือ ทมะ ทมะแปลวา
การฝกฝนปรับปรุงตน มานะมันทําใหถือตัวสําคัญตนวายิ่ง
ใหญแลว ก็เอาทมะมาดัดมากําราบมาฝกตนนั้นเสีย ถาพูด
สั้นๆ ก็วา จะตองสรางนิสัยฝกฝนพัฒนาตนใหเกิดขึ้น

คําวา ทมะ น้ีหลายคนไมคุนเคย จะใหเขาใจคํา
วาทมะไดดี ก็ตองเอาคําที่มีความหมายเหมือนกันหรือคลาย
กันมาชวยมาเทียบเคียง ขอใหเขาใจงายๆ วา ทมะก็คือ
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สิกขา ท่ีเราใชวาศึกษา ทมะก็คือภาวนา ภาวนาก็คือการ
พัฒนา การอบรมฝกฝนทําใหเจริญขึ้น ทมะก็คือการฝกให
คลายใหละเลิกสิ่งชั่วรายสิ่งเสียหายเปนโทษ แลวเติมสิ่งที่ดี
งามเขามาแทน และฝกใหเจริญงอกงามใหชํานาญช่ําชองใน
สิ่งที่ดีงามนั้นยิ่งๆ ข้ึนไปจนถึงที่สุด

การสรางทมะก็คือการสรางจิตสํานึกในการฝกฝน
พัฒนาตน ซ่ึงเรียกวาไดวาเปนการสรางนิสัยของนักศึกษา
เปนที่นาสังเกตวา ในเมื่อเราถือการศึกษาเปนสําคัญ และให
คนเปนนักศึกษานั้น เราทําใหคนหรือเยาวชนมีลักษณะจิตใจ
หรือมีนิสัยของนักศึกษาดวยหรือไม และเราจะเอาอะไรเปน
นิสัยนักศึกษา นิสัยนักศึกษามีลักษณะอยางไร

ในทัศนะของอาตมภาพที่มองจากทางธรรม นิสัย
นักศึกษาก็คือหลักธรรมขอทมะนี้ กลาวคือ การมีจิตสํานึกใน
การที่จะฝกฝนพัฒนาตนเองอยูเสมอ จิตใจที่มุงฝกฝนพัฒนา
ตนมีลักษณะอยางไร ลักษณะที่เดนอยางหนึ่งก็คือ การมอง
อะไรๆ เปนการเรียนรูหมด หมายความวาเมื่อเขาไดพบเห็น
มีประสบการณอะไรเขาจะมองในแงท่ีจะเลือกเอามาใชเอา
มาทําใหเปนประโยชน คือ จะคอยถามตัวเองวา ประสบ
การณน้ันๆ จะนํามาใชใหเปนประโยชนในการแกไขปรับปรุง
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ตัวของเขาเองอยางไร หรือวาจะนํามาใชใหเปนประโยชนแก
สังคม ในการชวยเหลือกัน ในการแกไขปญหาไดอยางไร
ประสบการณน้ีเปนเรื่องที่คนตองพบอยูเสมอเปนธรรมดา

แตตามปกติคนเรามีทาทีตอประสบการณตางๆ 
อยางไร ถาไมมีนิสัยนักศึกษา เราก็จะมีนิสัยของปุถุชน นิสัย
ปุถุชนเปนอยางไร ก็คือการรับกระทบในรูปของความชอบใจ
ไมชอบใจ เมื่อคนเราพบเห็นอะไรเริ่มแรกทีเดียว เขาก็จะมอง
ในแงท่ีวาชอบหรือไมชอบ แลวตอจากนั้นก็จะมีการปรุงแตง
ไปตามความชอบใจหรือไมชอบใจนั้น อันนี้เปนเรื่องธรรมดา
แตพอเปลี่ยนมาเปนนิสัยนักศึกษา เขาเปลี่ยนใหม กลาย
เปนมองวาประสบการณน้ีเราจะนํามาใชประโยชนอะไรได
บาง และไมคํานึงถึงวาประสบการณน้ีนาชอบใจหรือไม

เพราะวาสิ่งทั้งหลายไมวาดีหรือรายลวนมีคุณได
ท้ังนั้น ถารูจักนํามาเลือกใชใหเปนประโยชน ฉะนั้น สําหรับผู
เปนนักศึกษาแลวก็จะไมเห็นอะไรที่ไมมีประโยชน และในแง
ของจิตใจ เมื่อไมมองในแงชอบหรือชัง ก็ไมมีการรับความ
กระทบกระแทก จิตใจปลอดโปรงผองใสตลอดเวลา ก็เลยไม
มีปญหา เพราะไมมีตัณหาที่เปนตัวคอยแสหาความกระทบ
และมานะก็ไมมีดวย เพราะมานะมันเปนตัวตรงขามของ
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นิสัยนักศึกษาเลยก็วาได เมื่อไมรับกระทบกระแทก ก็ไมทํา
ใหเกิดการขัดแยง ปญหาตอไปก็ไมเกิด ฉะนั้นเราจะรับ
ประสบการณในลักษณะที่วา อันนี้ก็นํามาใชประโยชนได
เขาวาไมดีมาฉันก็นํามาใชประโยชนได เขาดามาฉันก็นํามา
ใชประโยชนได ฉะนั้น นิสัยนักศึกษาเมื่อเกิดขึ้นแลว ก็มีแต
คุณฝายเดียว

ปญหาอยูท่ีวาเราไดสรางนิสัยนักศึกษากันขึ้นมา
บางหรือไม อันนี้คือตัวพื้นฐานที่สําคัญ พอมีนิสัยนักศึกษา
มา ความถอมตน ความอะไรตออะไรที่ดีๆ ก็เกิดตามมา
มานะก็หายไปเอง ฉะนั้น อยาใชมานะเปนตัวเราใหคนศึกษา
เลาเรียน เรามาสรางนิสัยนักศึกษากันดีกวา นิสัยนักศึกษานี้
เมื่อประกอบดวยฉันทะแลว ก็จะอํานวยคุณประโยชนใหมาก
ทีเดียว แลวเราก็อาจจะไมจําเปนตองใชระบบแขงขัน หรือถา
ระบบแขงขันเขามา เราก็สามารถแปรมาใชในทางที่เปนคุณ
ประโยชน ในเมื่อเราสามารถสรางคุณธรรมขอน้ีข้ึนมาแทน

เมื่อพูดถึงเรื่องมานะกับนิสัยนักศึกษา ก็ขอแทรก
เสริมอะไรสักนิดหนอย คือ คนไทยนั้นแมจะมีลักษณะนิสัย
หรือบุคลิกภาพหนักเดนในทางมานะก็ตาม แตโบราณก็มีวิธี
ปฏิบัติในการแกดีเหมือนกัน เชนอยางพิธีไหวครูน้ี ก็อาจมอง
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ไดวาเปนวิธีการถอนมานะ และสรางจิตสํานึกของนิสัยนัก
ศึกษาเขาใสแทน คือเปนทํานองวา คนไทยนั้นมีมานะมาก
มานะนี้ทําใหไมยอมลงใหแกใคร และจะเปนอุปสรรคกีดกั้น
ในการศึกษาเลาเรียน ทําใหไมรับความรูและไมรับการฝกฝน
แลวการเลาเรียนก็จะไดผลนอยหรือไมไดผลเลย

พิธีไหวครูเปนการแสดงความยอมรับตอผูท่ีจะเปน
ครูบอกใหรู แสดงใหเห็นและเตรียมใจแจงแกตนเองวาเราละ
วางมานะลงทั้งหมด ตอจากนี้ไปเราจะไมมีมานะในเรื่องการ
เลาเรียนศึกษานี้เลย เราละวางมานะหมดแลว จะมีแตจิตใจ
ของนักศึกษาหรือนิสัยของนักศึกษาอยางเดียว จะตั้งใจรับรู
เรียนรูประสบการณตางๆ แตในแงท่ีจะเลือกเอามาใชใหเปน
ประโยชน ใหเกิดคุณคาอยางเดียว จะไมรับเขามาใน
ลักษณะที่เปนการกระทบกระแทกบีบคั้นตัวตนของเราเลย

เพราะฉะนั้น ในพิธีไหวครูน้ัน เราจะทําอาการ
เคารพนอบนอม หรือการกระทําอะไรก็ตามที่ดีงามเหมาะสม
ไดทุกอยาง ท่ีเปนการแสดงออกเปนการเสริมชวยการลดละ
สละมานะของเรา ถาเขาใจความหมายอยางนี้แลว พิธีไหว
ครูก็จะเกิดมีคุณคาตอการศึกษาอยางถูกตอง องคประกอบ
อื่นๆ แมแตเสรีภาพก็จะกลายเปนเครื่องมือหรือเปนปจจัย
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ชวยเสริมการศึกษา ทําใหเกิดความคลองตัวในการแสวงหา
ความรู เพราะยิ่งออนนอมถอมตน ไรความถือตัวถือตน เสรี
ภาพก็ยิ่งไดโอกาสในการที่จะแสวงหาความรู เขาถึงความ
จริงไดดียิ่งขึ้น แตถาไมเขาใจความหมายของการไหวครู
อยางที่กลาวมา การไหวครูก็อาจจะกลายไปเปนพิธีแขง
มานะ ระหวางบุคคล ๒ พวก คือ ฝายครูกับฝายศิษย กลาย
เปนพิธีกดมานะของศิษยใหยอมแกมานะของครู แมแตเสรี
ภาพก็จะถูกเขาใจและถูกนํามาใชเปนเครื่องเสริมการแขง
มานะกัน หรือเปนทางแสดงออกของมานะวา ฉันมีสิทธิ
แสดงออกวาฉันก็เทาเทียมกับทานแลว หรืออะไรๆ ทํานองนี้
เสรีภาพแทนที่จะมีคุณคาในทางสงเสริมสิ่งดีงาม เชน การ
ศึกษาเลาเรียน ก็กลับกลายเปนโทษ เปนทางแสดงออกของ
มานะ และกลบทับทําลายนิสัยนักศึกษาใหหมดคุณคาไป

ขอท่ี ๓ คือ ทิฐิ ขอน้ีแตเดิมไมไดคิดจะพูดถึงการ
แก เพราะเห็นวา กิเลสที่เปนตัวเดนในสังคมไทยที่เปนมาก็
คือ ตัณหากับมานะ จึงพูดเนนแตสองขอน้ัน แตบางทานขอ
ทราบ จึงเอามาเพิ่มเติมเขาไวดวย วาที่จริง ทิฐิก็เปนกิเลสที่
นาสนใจมากเหมือนกัน ในบางสังคมนั้นเห็นไดชัดมากวาเทา
ท่ีเปนมา ปญหาตางๆ เกิดจากความคลั่งไคลในลัทธินิยม
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ความเชื่อถือไมยอมกันทางศาสนา และความขัดแยงในทาง
อุดมการณ เปนปญหาที่รุนแรง และยืดเยื้อร้ือรังมาก แมใน
สังคมไทยเอง ปจจุบันนี้ แนวโนมในทางใหความสําคัญแก
ลัทธินิยมอุดมการณตางๆ ก็มีมากขึ้น มีการเนนการย้ําเกี่ยว
กับความยึดถือในลัทธินิยมและอุดมการณตางๆ มากขึ้น มี
ทางเปนไปไดไมนอยวา ตอไปปญหาที่เกิดจากความขัดแยง
ทางลัทธินิยมอุดมการณ หรือเรียกงายๆ วาปญหาที่เกิดจาก
ทิฐิน้ีจะมีมากขึ้น

หลักธรรมที่เปนตัวแทนและเปนตัวแกของทิฐิ ก็คือ
ทาทีแบบที่ทานเรียกวา สัจจานุรักข สัจจานุรักขหรือสัจจานุ
รักษ และสัตยานุรักษ) แปลวา การอนุรักษสัจจะ คือคุม
ครองสัจธรรมหรือรักษาความจริง หมายความวาคุมครอง
รักษาสัจธรรม ไมใชคุมครองรักษาความคิดเห็นของตนเอง
ไมใชวาฉันจะปกปองความคิดเห็นหรือลัทธิทฤษฎีของฉันไว
ใหได ความจริงหรือสัจธรรมจะเปนอยาไรก็ชาง

คนจํานวนมากทีเดียว ตอนแรกก็พยามยามแสวง
หาความจริงดีอยู แตตอมาพอไปชอบใจทฤษฎีอันใดอันหนึ่ง
เขา ก็ยึดติดในทฤษฎีน้ัน คราวนี้ก็กลายเปนเหมือนวาทฤษฎี
น้ันจะเปนสิ่งสําคัญยิ่งไปกวาสัจธรรมที่ตนแสวงหาเสียอีก 
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ใครจะพูดอะไรเพื่อใหไดฟงไดพิจารณาความจริงเพื่อเขาถึง
สัจธรรมยิ่งๆ ข้ึนไป ก็ไมเอาแลว ตั้งหนาตั้งตาจะปกปอง
ทฤษฎีท่ียึดไวน้ันทาเดียว กลายเปนวา ความจริงตองเปน
อยางที่ฉันเห็น ไมใชโลงออกมาวา ฉันเห็นตรงตามความจริง
คนที่เปนสัจจานุรักษจะมีใจมุงตอสัจจะ ใฝตอสัจธรรม มุง
หมายคุมครองรักษาความจริง พรอมท่ีจะสละความคิดเห็น
ความยึดถือของตน เมื่อพิจารณาเห็นชัดวาตนเห็นผิดถือผิด
และไมผูกขาดสัจธรรมนั้น ทาทีท่ีสําคัญก็คือ

หนึ่ง การไมถือความคิดเห็นหรือทฤษฎีของตนเปน
ความจริง อยางที่บอกวา ความจริงตองเปนอยางที่ฉันเห็น
หรือตองเปนไปตามทฤษฎีของฉัน แตพูดไดวา ออ ฉันเห็น
ตรงตามความจริง หรือวาความคิดเห็นของฉันตรงกับความ
เปนจริง

สอง ไมผูกขาดสัจธรรม หรือไมผูกขาดความจริงวา
อยางนี้เทานั้นจริง อยางอื่นเท็จท้ังสิ้น ผลคือ

หนึ่ง จะไมยึดติดในความคิดเห็นมในลัทธินิยม
อุดมการณตลอดจนศาสนาอยางรุนแรง ถึงขนาดที่จะตอง
ขัดแยงรบราฆาฟนกันเปนสงคราม จะมีขัดแยงกันก็เพียง
ดวยการถกเถียงโดยเหตุผล
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สอง จะไมเอาความคิดเห็น ทฤษฎี ลัทธินิยม อุดม
การณ ตลอดจนศาสนาที่ตนยึดถืออยู ไปเปนเครื่องครองงํา
บีบบังคับคนอื่นใหยึดถือตาม แตจะทําเพียงพูดจาอธิบายให
เขาเขาใจและเห็นตามโดยเหตุผล ดวยความรักสัจธรรม และ
ดวยความรักเพื่อนมนุษย อยางใหเขาเขาถึงสัจธรรมนั้นดวย
ปญญาและประสบการณของตน ทาทีสัจจานุรักษน้ีจะสําเร็จ
ไดก็ดวยมีโยนิโสมนสิการ คือ การทําในใจโดยแยบคาย หรือ
การพิจารณาโดยตลอดสาย เปนเครื่องสนับสนุน

เทาที่อาตมภาพไดกลาวมาทั้งหมดนี้ คิดวาอยาก
จะสรุปเขาสูหลักการที่สําคัญๆ บางอยาง กลาวคือ ธรรมะที่
อาตมภาพนํามาใชเปนพื้นฐานในการพูดเรื่องที่ผานมาทั้ง
หมด เชน เรื่องตัณหา มานะ เปนตนนั้น ก็มีเปนหลักการ
ตางๆ ซ่ึงขอนํามาสรุปแสดงไวสัก ๕-๖-๗ ขอ

ขอท่ีหนึ่ง ของเรื่องที่พูดไปแลว คือ ท่ีบอกวาสังคม
มีการสะสมทางจริยธรรม จะถือวาจริยธรรมเปนเรื่องที่ตัด
ตอนลอยๆ ไปไมได อยานึกวาเราจะสรางจริยธรรมใหม แลว
เราก็เอาจริยธรรมที่เราชอบใจเลือกมา แลวก็มาใสมามอบให
น้ันเปนไปไมได จริยธรรมของสังคมหรือแมแตของบุคคล
หนึ่งๆ เปนกระบวนการที่ตอเนื่อง เราไมสามารถสรางคนให
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มีจริยธรรมอยางใหมข้ึนมาไดอยางลอยๆ เพราะคนเราไมพน
จากพื้นฐานเทาที่มีอยู ซ่ึงสะสมมา ฉะนั้น พื้นฐานเกานี้เรา
จะตองเขาใจ ถาเราจะสรางจริยธรรมใหม เราตองแกไขปรับ
พื้นฐานนั้น ใหรับกับของใหมไดอยางเหมาะสมหรืออยางพอ
ดี ดังที่ยกตัวอยางเชนการรับระบบแขงขันเขามา เปนตน พื้น
ฐานของเราคืออะไร ท่ีจะเปนปจจัยรับและเปนตัวสนองตอ

ตอไปขอท่ีสอง วิธีปลูกฝงพัฒนาจริยธรรม อันนี้
เกี่ยวกับการมองจริยธรรม การมองจริยธรรมนั้นมี ๒ แบบ
คือ การมองแบบเปนแตละชิ้นๆ ตางหากกัน เหมือนรายการ
สินคาหรือบัญชีของ กับการมองแบบเชื่อมโยงสัมพันธกันทั้ง
หมด จากการมอง ๒ แบบนี้ การฝกฝนพัฒนาจริยธรรมก็ตาง
กันไปดวย

วิธีฝกฝนพัฒนาแบบที่หนึ่ง ก็คือ เรากําหนดจริย
ธรรมขึ้นมาเปนขอๆ เชน ความมีระเบียบวินัย ความรับผิด
ชอบ ความกตัญูกตเวที ความมีสติรอบคอบ วามาเปน
ขอๆ คราวนี้ใหฝกขอน้ีๆ แลวก็กําหนดวิธีฝกของแตละขอข้ึน
มา น้ีอยางหนึ่ง

วิธีฝกอีกอยางหนึ่งก็คือ ถือวาธรรมะทั้งหมดเปน
องคประกอบดานตางๆ ของเรื่องเดียวกัน ในกระบวนการ
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เดียวกัน คือ กระบวนการพัฒนาคน ถาอยูในกระบวนการอัน
เดียวกันแลว การฝกก็ไมใชเปนแบบที่มาสรางจริยธรรมทีละ
ขอ แตเปนการที่จะตองหาองคธรรมแกน หรือตัวแกนหลักขึ้น
มาอันหนึ่ง เมื่อจับแกนหลักขึ้นมาไดแลว ก็กําหนดวาอะไร
บางที่เปนคุณสมบัติอื่น หรือจริยธรรมขออื่นที่เราตองการ
แลวคอยตะลอมใหคุณธรรมเหลานั้นเกิดขึ้นมาดวย ใน
กระบวนการพัฒนาองคธรรมหรือจริยธรรมแกนนั้น แลวจริย
ธรรมที่ตองการก็จะเกิดพวงมาดวยกัน

อาตมภาพเห็นวา การปลูกฝงพัฒนาจริยธรรมที่
ถูกตองแทจริงนั้น ตองทําตามวิธีท่ี ๒ คือ ถือวาหลักธรรม
และจริยธรรมนั้นสัมพันธกันทั้งหมด เปนดานตางๆ ของ
กระบวนการเดียวกัน คือ กระบวนการพัฒนาคนนี้ เพราะ
ฉะนั้น ตามที่อาตมภาพไดพูดมานี้ จึงไมตองพูดแยกออกไป
วา เด็กและเยาวชนรุนใหมควรมีจริยธรรมขอน้ัน ควรมีคุณ
ธรรมขอน้ี มีหนึ่ง มีสอง มีสาม มีสี่ อาตมภาพไมเห็นวาเปน
เรื่องสําคัญ แตจะตองจับตัวแกนใหได เมื่อจับตัวแกนหลักได
แลว สรางอันนั้นแหละขึ้นมาเปนตัวหลัก โดยมีเปาวาจะใหมี
อะไรๆ บาง ตอจากนั้นจริยธรรมอื่นก็จะเกิดขึ้นตามมา
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ดังนั้น ถาเราสรางฉันทะขึ้นมาได สรางนิสัยนัก
สรางสรรค สรางลักษณะจิตใจของนักทํางานขึ้นมาแลว คุณ
สมบัติท่ีพึงปรารถนาอื่นๆ หรือคุณธรรมอื่น เชน อยางความ
มีวินัยก็จะเกิดขึ้น คือ เมื่อเปนนักทํางานแลว ความมีวินัยก็
พรอมท่ีจะเกิดขึ้น แตไมจําเปนที่จะตองเกิดขึ้น คือ จะตองมี
ผูท่ีชวยคอยตะลอมคอยชวยคุมแนวทางดวยเหมือนกัน ขอ
ย้ําวามันพรอมท่ีจะเกิดขึ้น เชน ความอดทน ความสูงาน
ความรับผิดชอบ การควบคุมตัวเองได ความประณีต สุขุม
ความสามารถรวมงานกับผูอื่น การไมฟุงเฟอมัวเมา เหลานี้
มันพรอมท่ีจะตามมา เปนอันวาเราเอาคุณธรรมอันหนึ่งเปน
หลัก แลวอันอื่นก็สรางโดยเปนพวงหอยตามมา

ตอไปเปนขอท่ี ๓ ซ่ึงเนื่องมาจากขอท่ี ๒ น่ันเอง
คือ การมองธรรมะ หรือองคธรรมหรือคุณธรรมหรือจริยธรรม
ตางๆ วา เปนอุปกรณ หรือวิถีทางที่นําไปสูจุดหมาย ไมใช
เปนตัวจุดหมาย ผูท่ีฝกฝนพัฒนาจริยธรรมแบบเปนขอๆ มัก
จะมองตัวจริยธรรมนั้นเปนเปาหมาย หรือเปนหลักที่สําเร็จ
ในตัว แลวก็พยายามฝกใหคนมีจริยธรรมแบบเปนขอๆ มัก
จะมองตัวจริยธรรมนั้นเปนเปาหมาย หรือเปนหลักที่สําเร็จ
ในตัว แลวก็พยายามฝกใหคนมีจริยธรรมขอน้ันๆ
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แตในการพัฒนาแบบที่เปนกระบวนการนี้ไมถือ
แบบน้ัน ในหลักพุทธศาสนาเองก็บอกวา ธรรมทั้งหมดเปน
เหมือนแพสําหรับนําไปสูจุดหมาย และถาเราแยกแยะออก
ไปอีก องคธรรมตางๆ ก็เปนเหมือนสวนประกอบทั้งหมดที่มา
รวมกันเขาเปนตัวแพ ในเมื่อมันเปนสวนหนึ่งของกระบวน
การมันเปนอุปกรณท่ีเราจะนํามาใชประโยชน เราอาจวาง
เปาหมายของการฝกไว ซ่ึงไมใชตัวธรรมะเอง แตในการฝก
เพื่อใหบรรลุเปาหมายนั้น เราประสงคจะใหเขามีธรรมะเหลา
น้ีๆ แลวคอยคุมดูวาเขาไดพัฒนาธรรมะเหลานี้ข้ึนมาเปน
อุปกรณ เปนเครื่องมือในการที่เขาจะบรรลุเปาหมายนั้นหรือ
ไม ในการฝกฝนพัฒนาแบบนี้ แปลวาเราจะตองตั้งเปาหมาย
ข้ึนมา แลวพัฒนาคนขึ้นไปสูเปาหมายนั้น พรอมกันนั้นก็ใหรู
วาในกระบวนการพัฒนานี้จะใหเขามีคุณธรรมอะไรขึ้นมา
บาง แลวอุปกรณท่ีเปนธรรมหรือธรรมที่เปนอุปกรณเหลานั้น
ก็จะเกิดขึ้นมา เพื่อชวยกันทําใหเขาบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว

ตอไปเปนขอท่ี ๔ คือ จริยธรรมที่พึงระวัง ไดแกจริย
ธรรมที่เอียงสุดไปดานเดียว เปนธรรมชาติของคนอยางหนึ่งที่
จะเอียงสุด สมัยหนึ่งเอียงสุดไปดานวัตถุ อีกสมัยหนึ่งเอียง
สุดไปทางจิต อยางนี้เปนตน เปนมาตั้งแตกอนพุทธกาลแลว
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ตอนที่พระพุทธเจาประสูติ ก็มีท้ังพวกที่เอียงสุดไปทางวัตถุ
และพวกที่เอียงสุดไปทางจิต แลวพระพุทธเจาก็มาสอน
มัชฌิมาปฏิปทา คือ การดําเนินสายกลาง

การเอียงสุดที่จะพูดในที่น้ี ก็คือการเอียงสุดดานลบ
และดานบวก ในวงการธรรมะไมนอยไดเนนดานลบ เชนเนน
เรื่องการลด การละ การสละ การขม การเวน และการปลีก
ตัวออกไป เปนกันมากเหมือนกัน เพราะไปเขาใจเรื่องตัณหา
อยางที่วา ก็เลยตองละความอยาก ตองขมความอยาก ให
หมดความอยาก เลิกความอยาก ตลอดจนไมมีความอยาก
จริยธรรมที่เราควรเนนคือจะตองมีแงบวกดวย ถาหากใน
สวนอดีตเราไดเนนแงลบมามาก ตอไปเราจะตองเนนแงบวก
ใหมากดวย อยางเชนฉันทะก็ตองเอาเขามา ตองเนนความ
อยากที่ชอบธรรม แตจะเนนที่แงบวกอยางเดียวก็ไมได
เพราะวาตัวอกุศลที่เปนเชื้อเมื่อมีอยู ถาไมละมันเสีย ตอไป
มันก็กําเริบทําพิษข้ึนมาอีก ฉะนั้น จึงตองมีพรอม มีท้ังจริย
ธรรมดานบวกและดานลบ สังเกตวาสังคมไทยอยางนอยเทา
ท่ีมองเหน็กนัอยูน้ี เนนจรยิธรรมดานลบมาก สวนฝายตะวนัตก
ก็เนนดานบวกมาก เราควรจะทําใหสมดุล มีท้ังดานบวกและ
ดานลบพอดีๆ
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แมถึงความหมายของธรรมะแตละขอก็เหมือนกัน ก็
ตองมองใหครบทั้งดานลบและบวก ยกตัวอยางงายๆ เชน
ทมะ ทมะเราแปลวาอยางไร เรามักจะแปลวาความขมใจ
ความขมใจน้ีเปนความหมายนัยลบ คือ ขมระงับไมใหทํา
อยางนั้นอยางนี้ ใหงดเวนจากสิ่งนั้นสิ่งนี้ แตเปนความหมาย
ท่ีไมสมบูรณ ทมะนั้นตัวจริงแปลวาการฝก การฝกนั้นก็มีแนว
มาจากการฝกสัตว การฝกสัตวเขาทํา ๒ ข้ัน

ข้ันที่หนึ่งเปนขั้นลบ ไดแกการปราบพยศ ขมใหหาย
พยศ หายดื้อ ชําระลางนิสัยปาใหหมดไป

ตอไปขั้นที่ ๒ ดานบวก คือฝกใหทําอะไรไดดีพิเศษ
เชน เลนละครได ใชงานก็ได

เปนอันวาทมะดานลบก็คือระงับ ปราบสิ่งที่เสียหาย
เปนภัย และดานบวก คือฝกปรือใหทําอะไรไดอยางดียิ่งๆ ข้ึน
ไป จนประเสริฐสุดวิเศษ เชนฝกคนจนเปนพระพุทธเจา คนที่
ฝกแลวทานยกยองเปน ทันโต เสฏโฐ มนุสเสสุ ผูท่ีฝกแลว
เปนบุคคลที่ประเสริฐสุดในหมูมนุษยท้ังหลาย หรือประเสริฐ
ยิ่งกวาแมกระทั่งเทวดามารพรหม

ธรรมะที่เปนคูคลายๆ บวกลบ อยางเชนสันโดษ เรา
ก็มีปญหา เพราะไมไดสังคายนาความเขาใจกันในเรื่อง
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สันโดษ ก็เลยไปสันโดษในเรื่องที่ไมควรสันโดษ และไม
สันโดษในสิ่งที่ควรสันโดษ ในเรื่องนี้ไมตองเถียงกันวา
สันโดษดีหรือไมดี สันโดษมีท้ังคุณและโทษ และไมสันโดษก็
มีท้ังคุณและโทษเชนเดียวกัน ถาคนไหนสันโดษในความดี
แลวก็ยากที่จะพัฒนา ยากที่จะสรางความเจริญกาวหนา
พระพุทธเจาตรัสวา พระองคท่ีไดตรัสรูน้ี อสันตุฏฐิตา กุสเลสุ
ธัมเมสุ ขอหนึ่งเพราะไมสันโดษในกุศลธรรมทั้งหลาย ฉะนั้น
จะตองไมสันโดษในการสรางสรรคสิ่งดีงาม

สวนสันโดษเลา จะสันโดษในอะไร ตอบวาสันโดษใน
การแสวงหาสิ่งบํารุงบําเรอในความฟุงเฟอฟุมเฟอย น้ีคือ
เรื่องที่ตองสันโดษ พอสันโดษดานหนึ่งมันก็จะชวยสนับสนุน
ความไมสันโดษอีกดานหนึ่ง เพราะเมื่อเราสันโดษในการ
แสวงหาสิ่งบํารุงบําเรอปรนเปรอตนเองแลว เราก็สามารถนํา
เอาพลังงานที่สงวนไวมาใชในการที่จะไมสันโดษในการสราง
สรรคสิ่งที่ดีงาม ฉะนั้นจึงตองเนนเกี่ยวกับความไมสันโดษใน
กุศลธรรมนี้ดวย ซ่ึงเปนคุณธรรมสําคัญอันหนึ่งที่พระพุทธ
เจาตรัสไวบอยๆ เหมือนกัน แตเราอาจจะมองขามไป ก็เลย
ถือวาความไมสันโดษเปนอกุศลเสียอยางเดียว จึงจําเปน
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ตองมีเงื่อนไขหรือมีคําจํากัดใหชัด วาไมสันโดษในอะไร หรือ
สันโดษในอะไร ไมใชสันโดษลอยๆ

อีกตัวอยางหนึ่ง คือ เรื่องความประหยัด ความ
ประหยัดก็มีแงท่ีจะตองพิจารณา ในภาษาไทยใหความ
หมายไดหลายอยาง การประหยัดหมายถึงการใชอยาง
มัธยัสถ หรือการใชอยางระมัดระวัง ไมใหสิ้นเปลือง อาจจะ
มุงหมายวา เพื่อตัวเองจะไดมีเก็บไวมากๆ แตความหมาย
ทางธรรม คือ การใชสิ่งของสิ่งหนึ่ง หรือใชอะไรก็ตามใหเปน
ประโยชนมากที่สุด โดยไมจํากัดวาจะเพื่อตนเองหรือเพื่อ
ใครๆ มีเรื่องวาทางวังของพระเจาอุเทนมีความเลื่อมใส
ศรัทธาในพระอานนทมาก และไดนิมนตทานเขาไปในวัง แต
องคพระเจาอุเทนยังไมเลื่อมใส ยังไมรูจักพระพุทธศาสนา
ชาววังไดถวายจีวรแกพระอานนทมากมาย พระเจาอุเทนทรง
สังเกตเห็น รูสึกไมพอพระทัยเลย พระนี้จะเอาไปทําอะไร รับ
ของไปมากมาย พระองคอดรนทนไมไหวก็ถามพระอานนท
วา ทําไมรับของไปมากมาย จะเอาไปใชอะไร พระอานนทก็
แจกแจงวิธีปฏิบัติของทานในจีวร ๕๐๐ ผืนนั้นวา จะไปแจก
พระที่มีจีวรเกาที่ควรจะเปลี่ยนแลว และจีวรเกานั้นละจะเอา
ไปทําอะไร พระอานนทก็แจกแจงวาเอาไปทําโนนทํานี่ จน
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เลยจากผาขี้ร้ิวก็ยังใชประโยชนไดจนผาไมเหลืออีกเลย คือ
มีของสิ่งหนึ่งก็ใชใหไดประโยชนมากที่สุดทั้งสวนตนและ
สังคม น่ันคือประหยัด มีความหมายทั้งดานลบที่วา ใชอยาง
ใหสิ้นเปลืองสูญเปลานอยที่สุด และดานบวกคือใหของนอย
ท่ีสุดเปนประโยชนไดมากที่สุด ขอผานจริยธรรมเอียงสุดดาน
ลบกับดานบวกไป

คราวนี้เอียงสุดอีกดานหนึ่ง คือ เรื่องทฤษฎีกับปฏิบัติ
หรือปริยัติกับปฏิบัติ ในการอบรมจริยธรรม บางทีก็มีการ
เอียงสุดในเรื่องนี้ คือ บางสมัยก็เอียงสุดในดานทฤษฎีหรือ
ปริยัติ คือ เอาแตเรียนในหองใหทองใหจํา ตอมาอีกสมัยหนึ่ง
เห็นวาการเรียนทฤษฎีไมไดทําใหเกิดจริยธรรมที่แทจริง ก็หัน
ไปกลาววาจริยธรรมนี้จะตองเกิดขึ้นโดยการปฏิบัติ ฉะนั้น
ตองเนนที่การปฏิบัติ แลวบางทีก็เลยติเตียนทฤษฎีหรือปริยัติ
วาไมมีประโยชน ก็เปนสุดทางอีกขางหนึ่ง ในทางที่ถูกตอง
น้ันมันสําคัญดวยกัน ๒ อยาง ท้ังปริยัติและปฏิบัติ

ถาเรียนแตทฤษฎีไมมีปฏิบัติมันก็ไมเกิดผลอะไรเลย 
ก็คือไมไดใชน่ันเอง เรียกวา มีความรูอยูในตําราหรืออะไร
ทํานองนี้ ในทางตรงขาม ถาปฏิบัติอยางเดียว ดีไมดีก็อาจจะ
เหมือนฝกสัตวเลี้ยงหรือสัตวใชงาน เมื่อฝกมันก็ทําอยางที่ฝก
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ก็เทานั้นเอง แตคนเปนมนุษย เปนสัตวท่ีรูจักคิดพิจารณา จะ
ตองมีการสั่งสอนแนะนํา การที่จะใหเขาเขาใจความหมาย
ของจริยธรรมแตละอยางๆ น้ัน พรอมท้ังเหตุผลท่ีจะตองนํา
ไปประพฤติ ตลอดจนแงดีแงเสีย ใหเขารูจักนําไปใชปรับปรุง
ตัวเอง เลือกสรรใชใหเหมาะสมกับตน รวมท้ังการที่เขาจะ
ตองรูจักรับผิดชอบในทางจริยธรรมตอไปไดดวย ซ่ึงทั้งนี้ก็
ตองมีการใหในทางความคิด ทางสติปญญา ใหความรูความ
เขาใจในทางทฤษฎี ตลอดจนจะตองใหเด็กไดรับประโยชน
จากมรดกทางจริยธรรม ท่ีสะสมกันมาทั้งในดานวัฒนธรรม
และความรูทางตํารา ท่ีจะเปนพื้นใหเขาคิดงอกเงยออกไป
ซ่ึงไมควรจะทิ้งใหเปลาประโยชนไปดวย เพราะฉะนั้นจริย
ธรรมหรือการฝกฝนพัฒนาจริยธรรมนั้น ก็ควรจะมีท้ัง ๒ ดาน
คือ ท้ังทฤษฎีและปฏิบัติ

ตอไปก็คือคุณธรรมที่แฝงอยูในนิสัยนักศึกษาหรือ
นิสัยพัฒนาตน ในนิสัยพัฒนาตนนั้น คุณธรรมตัวสําคัญก็คือ
ปญญา ดังไดกลาวแลววา คนที่มีนิสัยนักศึกษามุงพัฒนาตน
น้ัน เมื่อมีประสบการณอยางใดอยางหนึ่ง เขาก็มองในแงท่ี
วา จะเลือกหาจับเอาอะไรมาใชใหเปนประโยชนไดอยางไร
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การที่จะทําอยางนี้ไดก็ตองมีปญญา คือ ใชปญญาที่จะแยก
แยะเลือกเฟน

ยกตัวอยางเชนวา เราไปประเทศที่เจริญหรือเห็น
ภาพในประเทศที่เจริญมีความหรูหรา ก็เปนธรรมดาที่เราจะ
ตองตื่นเตน เมื่อเกิดความตื่นเตนแลวก็มักจะรูสึกวา ถาทํา
อยางนั้นไดตัวเราก็คงจะโกดี แลวก็คิดปรุงแตงไป อยากจะ
ทําอยางนั้นอยางนี้ หรือคิดวาถาเราทําอยางนั้นก็จะเอามา
อวดพวกตัวเองได ในกรณีเชนนี้ ถามีมานะเปนพื้นฐานอยู
แลว ความรูสึกนึกคิดอยางนี้ก็เลยเจริญพอกพูน ประสบ
การณน้ันก็กลายเปนเครื่องสนองมานะไป แตถามีนิสัยนัก
ศึกษา นิสัยพัฒนาตน มีปญญาที่จะแยกแยะเลือกเฟน ก็จะ
มีสติยั้งคิดขึ้นมา เมื่อมีสติยั้งคิดแลว ก็จะพิจารณาตามทาง
ของเหตุผล ก็จะพิจารณาแมแตประเทศที่เห็นวาเจริญนั้น
อยางเชน เห็นอเมริกาเจริญ ก็พิจารณาวาอเมริกามีจุดดี
อะไรบาง และที่ดีน้ันดีดวยอะไร ทําไมจึงดีอยางนั้น ทําไมจึง
เจริญอยางนี้ แลวก็ตองถามตอไปอีกวา นอกจากจุดดีแลว
อเมริกามีจุดดอยที่ไหนบาง อะไรจะนําอเมริกาไปสูความ
เสื่อมในวันขางหนา น่ีเปนขอท่ีควรพิจารณา และความเสื่อม
น้ีก็แฝงอยูในอเมริกาปจจุบันนี่เอง ซ่ึงถาประเทศอเมริกาไม
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ระวัง มันก็จะนําประเทศอเมริกาไปสูความเสื่อมอยางแน
นอน หรือประเทศญี่ปุน ประเทศอะไรๆ ก็เหมือนกัน

เมื่อคนของเรามอง ก็ควรหัดมองสิ่งเหลานี้ดวยทาที
อยางที่กลาวมา ไมใชเพียงวามองเห็นสิ่งนั้นเขามีก็อยากจะ
มีตามเขาบางเทานั้น แตพอมองแลวตองคิดวิเคราะหเลย ถา
ทําไดอยางนี้ละก็ดี หมายความวาเราจะตองวิเคราะห
อเมริกา ขอน้ีเปนสิ่งที่แนนอน เพราะอเมริกาเปนตัวอยางที่
เราตาม หรือถาจะตามญี่ปุนก็ตองวิเคราะหญี่ปุน ท่ีจริง
ประเทศพวกนี้เขาไมคอยประมาท เขาก็คอยสํารวจตัวเขา
เองเหมือนกันวามีจุดดีจุดดอยอะไร อะไรจะนําเขาไปสูความ
เสื่อม แตเราไมจําเปนตองรอฟงจากเขา เราควรตรวจสอบ
เขาเลย เพราะในประเทศที่เรียกวาเจริญนั้น ปจจุบันก็ยอมมี
ท้ังเหตุท่ีทําใหเจริญและเหตุท่ีจะทําใหเสื่อมปนๆ อยูดวยกัน

ถาเราไมรูจักคิดวิเคราะห ก็อาจจะไปหยิบเอาสวนที่
จะเปนเหตุใหเกิดความเสื่อมมา ไมไดสวนที่จะทําใหเจริญ
ซ่ึงมักจะพบไดมากในภาคที่เปนอดีต เราวิเคราะหวาประเทศ
อเมริกานี้ อะไรหนอทําใหเขามาเจริญอยูในปจจุบัน แลวตอ
ไปน้ีอาจจะเสื่อมในดานไหนบาง อะไรที่เปนตัวที่จะทําใหเกิด
ความเสื่อมน้ันๆ ทาทีตอการรับการมองสิ่งตางๆ จากภาย
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นอก ควรจะเปนไปในลักษณะนี้ การใชปญญาดวยทาทีหรือ
ในลักษณะเชนนี้ ทานเรียกวา โยนิโสมนสิการ ถาไมใช
ปญญาอยางนี้ก็จะตกเปนทาสของตัณหาและมานะตอไป
อยางแนนอน พอไปเห็นอะไรเขา ตัณหาอยากก็ฟุงเฟอบําเรอ
ตน อยากไดอยากมีอยางนั้นๆ มานะมาก็อยากโกอยากเดน
อวดใหญอวดโตไปเลย ไมไดอะไรที่เปนสาระที่จะเปนผลดี
ข้ึนมา

ปญญาในแงท่ีเปนโยนิโสมนสิการ ซ่ึงอยูในนิสัยนัก
ศึกษา หรือนิสัยพัฒนาตนนี้ ตองถือวาเปนหลักสําคัญในจริย
ธรรมสําหรับการเผชิญและการรับวัฒนธรรมจากภายนอก 
ซ่ึงเปนเรื่องที่คนรุนใหมเกี่ยวของอยูอยางมาก เราจะรับอะไร
หรือไมรับอะไร ก็จะตองทําดวยปญญาที่พิจารณาแยกแยะ
เลือกเฟนทั้งสิ้น จะทําตามที่กิเลสจูงไปยอมไมมีผลดีเลย ตัว
อยางที่เดนก็คือเรื่องมานะอีกนั่นแหละ จะใชมานะในการรับ
วัฒนธรรมฝรั่งก็ไมดี จะใชมานะในการไมรับวัฒนธรรมฝรั่งก็
ไมถูกตอง เชน ในการรับภาษาอังกฤษเขามาใช

ภาษาอังกฤษนั้นเปนภาษาที่อุดมสมบูรณมีคําศัพท
ใชมากมาย เพราะเปนภาษาที่เจริญเติบโตข้ึนดวยการรับเอา
ภาษาอื่นๆ เขาไปเปนสวนประกอบ มีท้ังภาษาตะวันออก
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และภาษาตะวันตกดวยกัน มีท้ังภาษาโบราณและภาษา
สมัยใหม สามารถสรรหาศัพทมาเลือกใชใหตรงกับความ
หมายที่ตองการไดอยางดี ในการที่คนไทยเราจะรับเอาภาษา
อังกฤษนั้น ถาใชมานะในการรับ ก็จะเลือกเอามาใชแตถอย
คําที่จะทําใหโกเกอวดกันเทานั้น จะไมไดสิ่งที่เปนเนื้อหา
สาระ แตถาใชมานะในการไมรับ ก็จะกลายเปนถือดีวานี่เปน
ภาษาฝรั่ง ภาษาตางชาติ เปนวัฒนธรรมภายนอก ไมใชของ
ไทย ฉันจะไมยอมใช เมื่อไมยอมรับเอาเขามาก็กลายเปนสูญ
เสียประโยชนท่ีพึงได แตถาใชโยนิโสมนสิการ ท้ังในการที่จะ
รับและไมรับ ก็จะทําใหสามารถเลือกเอาสิ่งที่ดีมีประโยชน
เปนสาระเขามาเสริมภาษาของตน ทําใหภาษาไทยอุดม
สมบูรณข้ึน เชนเดียวกับท่ีภาษาอังกฤษไดรับประโยชนเชนนี้
จากภาษาอื่นๆ

ข อ ต อ ไ ปคื อ คุณธ ร รมที่ เ ป นหลั ก สําคัญขอ ง
ประชาธิปไตย ไดแก ธรรมาธิปไตย ตามหลักธรรม อธิปไตย
มี ๓ อยางคือ

๑. อัตตาธิปไตย ถือตนเปนใหญ คือจะทําอะไรๆ ก็
เอาตนเองเปนประมาณ ทําไปตามความคิดเห็นของตน
คํานึงถึงแตฐานะ เกียรติ ศักดิ์ศรี และผลประโยชนของตน
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เอง ถาอยูในขอบเขตของการเคารพตน ก็ทําใหเวนชั่ว ทําดี
หรือเรงทําความดีได ไมเสีย แตถาเลยขอบเขตนั้นไปก็มีผล
เสียไดมาก

๒. โลกาธิปไตย ถือโลกเปนใหญ คือจะทําอะไรๆ ก็
เอาความนิยมหรือเสียงนินทาสรรเสริญของคนทั่วไปเปน
ประมาณ ถาอยูในขอบเขตของการเคารพเสียงมหาชน ก็ทํา
ใหเวนชั่ว ทําดี ทําประโยชนได ไมเสีย แตถากลายเปนวาจะ
ทําอะไรๆ ก็มุงจะเอาใจหมูชน หาความนิยม หรือมัวกลัว
เสียงกลาววา ไมกลาทําสิ่งถูกตองดีงาม ก็กลายเปนเสีย

๓. ธรรมาธิปไตย ถือธรรมเปนใหญ คือจะทําอะไรก็
ยึดหลักการ ความจริง ความถูกตอง ความดีงาม เหตุผล
เปนประมาณ กระทําการดวยปรารภสิ่งที่ไดศึกษาตรวจสอบ
ตามขอเท็จจริง และความคิดเห็นที่รับฟงอยางกวางขวางแจง
ชัด และพิจารณาอยางดีท่ีสุด เต็มขีดแหงสติปญญาจะมอง
เห็นได ดวยความบริสุทธิ์ใจ วาเปนไปโดยชอบธรรม และเพื่อ
ความดีงาม หรืออยางงายๆ ข้ันตนๆ คือการทําดวยเคารพ
หลักการ กฎ ระเบียบ กติกา ท่ีเปนไปเพื่อความถูกตองดีงาม
และประโยชนสุขที่แทจริงของปวงชน
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ถายอมรับวา เทาที่ผานมาสังคมไทยมีลักษณะเดน
ดานมานะ ก็เทากับยอมรับดวยวา คนไทยไดใชอัตตาธิปไตย
มาก อัตตาธิปไตยมีผลดีไดบาง แตมีผลเสียไดมาก และไม
ปลอดภัย อาจจะเลยขอบเขตไปไดงาย โดยเฉพาะสําหรับ
ระบบประชาธิไตยยิ่งไมเหมาะสมกันเลย จึงจะตองย้ํา ตอง
เนนกันในการที่จะสรางสังคมของคนรุนใหมใหตั้งมั่นใน
ธรรมาธิปไตย ซ่ึงเปนคุณธรรมที่ตองการตามคติของพระ
พทุธศาสนา และเปนหลกัทีจํ่าเปนสาํหรบัระบบประชาธปิไตย

กลาวกันวา วัฒนธรรมตะวันตกมีลักษณะหนุน
(self-maximization) คือขยายตัวตนหรือเพิ่มพูนพลังของตัว
ตนออกไปจนถึงที่สุด แตฝร่ังมีพื้นฐานนิสัยสรางสรรค หรือมี
นิสัยนักทํางานเปนพื้นฐานอยูแลว การขยายพลังตัวตนจึง
เบงออกในรูปของการหนุน achievement desire หรือความ
ใฝสัมฤทธิ์ใหเขมแข็งยิ่งขึ้น ถาเราเอาหลักขยายพลังตัวตน
หรือ self-maximization มาใชในสังคมไทย ในขณะที่เราเดน
ดานมานะ และขาดนิสัยสรางสรรค นิสัยนักทํางาน การ
ขยายพลังตัวตนก็นาจะกลายเปนตัวที่มาสนองมานะใหแรง 
ลึกหนักแนนยิ่งขึ้น ก็จะไมเกิดผลดีตามท่ีตองการ แตคงจะ
เกิดผลเสียมากกวา นอกจากนั้นในสังคมที่นําในดานระบบ
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ประชาธิปไตย จะปรากฏวาเขาไดประสบความสําเร็จเปนอัน
มากในการปฏิบัติตามหลักธรรมาธิปไตย เพราะฉะนั้นไมวา
จะพิจารณาในแงใดๆ ก็จะเห็นวา จะตองเนนหลักธรรมาธิป-
ไตยใหเปนแกนของการพัฒนาสังคมไทยอยางจริงจัง

ขอตอไป ขอพูดรวมๆ วา สังคมไทยเรานี้ในปจจุบันมี
ปญหามากมายที่จะตองแกไข ในเมื่อเปนสังคมที่มีปญหาจะ
ตองแกไข เราก็จะตองมีจริยธรรมเพื่อใชในการแกไขปญหา
เหลานั้น จริยธรรมประเภทใดจะชวยในการแกปญหาสังคม
ของเราไดดี เด็กและเยาวชนรุนใหมก็คือผูรับผิดชอบในการ
แกปญหาเหลานี้ เราจะตองเตรียมใหเขาเปนผูพรอมท่ีจะแก
ไขปญหาดวยการสรางใหเขามีจริยธรรมประเภทนั้น จริย
ธรรมที่ตองการนั้นมีลักษณะอยางหนึ่ง คือ เปนจริยธรรมที่
ทําใหคนเขมแข็งในการสรางสรรค ซ่ึงก็จะสําเร็จไดดวยนิสัย
นักศึกษานิสัยนักพัฒนาตน และดวยคุณธรรมฝายบวกที่จะ
ตองเนนใหมากขึ้น ไมใชเอาแคคุณธรรมฝายลบที่พูดมา แต
คูท่ีจะมาทําใหเขว ก็คือ ความเกงกลาในทางอวดโก ในการ
แสดงความฟุงเฟอมัวเมา ซ่ึงมันอาจจะดูคลายกัน ดูเหมือน
เปนความเขมแข็ง แตท่ีจริงคือความออนแอที่ผิดพลาด
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ฉะนัน้เราตองการใหเขมแขง็ในการสรางสรรค ไมใชใหเขมแขง็
เกงกลาในการแสดงความอวดโก แสดงความฟุงเฟอมัวเมา

ลักษณะอีกดานหนึ่งของจริยธรรมที่เราตองการก็คือ 
ไมใชจริยธรรมที่ทําใหคนยนระยอทอถอย อาการอยางหนึ่ง
ของความยนระยอทอถอย ก็คือ การรอคอยความชวยเหลือ
หวังพึ่งการดลบันดาลจากภายนอก

ในสังคมปจจุบันนี้ นาหวงเหมือนกันวาลักษณะเชน
น้ีจะมีมาก และถาหากวาผูใหญในปจจุบันมีสภาพนี้ เราจะ
พูดอยางไรวา เด็กเดินตามหลังผูใหญหมาไมกัด ก็คงตองถูก
กัดแนๆ คือผูใหญเดี๋ยวนี้เดินไมถูก เดินไปในทางที่จะใหสุนัข
กัด ถาพวกเรามีจริยธรรมในทางยนระยอทอถอย ไมสู ไม
สราง ไมเปนนักทํา คอยแตหวังพึ่งปจจัยภายนอกมาชวยแก
ปญหา แกทุกข รอคอยความชวยเหลือ แกปญหาดวยสุรา
การพนัน หวังพึ่งเทวดา การดลบันดาล การบวงสรวงตางๆ
สภาพเชนนี้เปนจริยธรรมแบบยนระยอทอถอย เปนสิ่งที่จะ
ทําใหแกปญหาไดยาก

พุทธศาสนานั้นสอนใหเชื่อกรรม เชื่อกรรมคือเชื่อการ
กระทําวาผลที่ตองการจะสําเร็จไดดวยการกระทํา ใหมีความ
มั่นใจในการทําดี ถาเรามั่นใจในการทําความดี มันก็สงเสริม
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ฉันทะ ซ่ึงเปนตัวการที่จะนําไปสูความสําเร็จ ในยุคสมัยนี้
ประเทศเราตองรับความชวยเหลือมาก ซ่ึงก็เสี่ยงตอการสราง
นิสัยรอความชวยเหลือ ฉะนั้น ถาไมระวังใหดี คนรุนใหมของ
เราก็จะมีความออน ความดอยทางจริยธรรม ในดานที่มี
ลักษณะคอยรอความชวยเหลือน้ี

ทีน้ีทําอยางไรเราจะแกได เราสามารถพูดไดวา
สําหรับผูท่ีสามารถชวยเหลือผูอื่น ก็ตองมีจริยธรรมที่จะไป
ชวยเหลือเขา แตสําหรับผูท่ีถูกชวยเหลือ  ก็ตองมีจริยธรรม
วา ไมวาใครจะชวยหรือไมชวยฉันก็ตาม ฉันก็ตองทําของฉัน
อยางสุดฤทธิ์  สุดสติปญญา หรือสุดความสามารถ ถาทําได
อยางนี ้ถงึแมวาจะยงัเปนผูรับความชวยเหลอื กจ็ะยงัสามารถ
รักษาจริยธรรมที่มีลักษณะเขมแข็งในการสรางสรรคเอาไวได 
จริยธรรมอยางนี้เกิดขึ้นไดก็ดวยอาศัยแนวทางที่อาตมภาพ
ไดพูดมาแลว น้ีเปนขอเสนอ

ในตอนนี้ก็มีเรื่องเขามาเกี่ยวของอีกอยางหนึ่ง คือ
เรื่องความงมงายที่เกี่ยวของกับความเชื่อและการปฏิบัติ เรา
มักจะพูดถึงความงมงายในลักษณะ หรือรูปของความเชื่อ
เชนวาเชื่อไสยศาสตร เชื่อผีสางเทวดา เปนตน แตเรามอง
ขามไปอยางหนึ่ง คือ การปฏิบัติท่ีงมงาย
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พระพุทธศาสนาเนนการปฏิบัติท่ีงมงายวาจะตองรีบ
แกไข ยิง่กวาความเชือ่ท่ีงมงาย การปฏบัิตท่ีิงมงายเปนอยางไร
การปฏิบัติท่ีงมงาย ก็คือการปฏิบัติท่ีหวังพึ่งปจจัยภายนอก
การหวังพึ่งสิ่งดลบันดาลตางๆ ตามปกติความเชื่อท่ีงมงาย
จะนําไปสูการปฏิบัติท่ีงมงาย แตถาเราสามารถตัดทอน ถึง
เขาจะยังเชื่องมงาย ก็ปลอยไวกอน เพราะเรื่องความเชื่อน้ี
แกยาก แคอยาใหปฏิบัติงมงายก็พอ ไมเปนไร ผลในทางจริย
ธรรมไมถึงกับเสีย เพราะวาความเชื่อน้ีจะแกไขไดตองถึงขั้น
ปญญาทีเดียว เราเอาแคข้ันศีลและสมาธิพออยูไดกอน สวน
ข้ันปญญานั้นยากอยู เราจะไปเนนใหรอไปแกความเชื่อน้ีไม
ไหว จะแกไดจริงก็ตองถึงขั้นตรัสรู  ปญหาเบื้องตนและรีบ
ดวนกวาคือ ทําอยางไรจะแกใหเลิกการปฏิบัติท่ีงมงาย

พระพุทธเจาเนนเรื่องการปฏิบัติท่ีงมงายมาก เพราะ
คนที่เชื่องมงายนั้นมีในพุทธกาลแลว เขาเชื่อโนนเชื่อน้ีหวัง
พึ่งการดลบันดาลออนวอนบวงสรวงตางๆมากมาย พระพุทธ
เจาไมตัดที่ความเชื่อ ไมเสียเวลาไปเถียงกับเขา แตไปตัดที่
การปฏิบัติท่ีงมงาย ทรงหาทางใหเขาเลิกปฏิบัติตัวในทางที่
จะรอคอยการชวยเหลือดลบันดาล ใหเพียรพยายามทําดวย



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๖๕

ตนเอง ความเชื่อน้ันปลอยไวกอนได แลวคอยแกไป เพราะ
เปนของลึกซึ้งกวา

เราจะเห็นไดชัดเชนเรื่องเทวดา คนจํานวนมากไม
สามารถแยกไดระหวางความเชื่อเทวดาในพุทธศาสนากับ
เทพเจาในศาสนาพราหมณ ซ่ึงที่จริงนั้นตางกันมาก พระ
พุทธเจาตัดตรงนี้ คือ ใหเลิกการปฏิบัติท่ีงมงายเสีย ทานจะ
เชื่อตอไปหรือไมก็ไมวา แตตอไปเมื่อกาวหนาในทางธรรม
มากขึ้น ก็จะคอยเห็นความจริงเห็นถูกตองรูถูกตองเอง

การปฏิบัติท่ีงมงายเปนเรื่องสําคัญมาก แมแตความ
เชื่อไมงมงาย แตการปฏิบัติงมงายก็เสีย ปจจุบันคนจํานวน
มากในสังคมของเราไมเปนนักสรางสรรค ไมเพียรพยายาม
ดวยตนเอง เพราะมีลักษณะนิสัยรอคอยการดลบันดาลจาก
ปจจัยภายนอก เชน รอคอยความชวยเหลือจากวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ฝากชีวิตฝากความหวังไวกับวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ไมสามารถชวยตัวเองไดถาปราศจากสิ่งเหลา
น้ัน น้ีก็เปนการปฏิบัติท่ีงมงายเหมือนกัน ไมใชเฉพาะคนที่
พึ่งเทวดาไสยศาสตรเทานั้นที่งมงาย คนที่หวังพึ่งวิทยา
ศาสตรและเทคโนโลยีก็ตองถือวางมงายเหมือนกัน
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เพราะฉะนั้น เราสามารถพูดใหมในปจจุบันวา ให
ระวังความงมงายในวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพราะวา
เปนความงมงายที่กําลังเกิดขึ้นแพรหลายและจะมีผลเสียตอ
สังคมมาก นิสัยสรางสรรคนิสัยพัฒนาตน เปนนักทํานักสราง
น่ันแหละ จะมาแกการปฏิบัติท่ีงมงาย หรือความงมงายใน
การปฏิบัติน้ีได เราควรเอาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาใช
ใหเปนประโยชนไดอยางรูเทาทันคุณโทษ ทางดีทางเสีย และ
ดวยความระมัดระวังรอบคอบ แตไมจําเปนตองรอคอย  ฝาก
ความหวังไวในวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีน้ัน

อีกอยางหนึ่ง ทําไมเราจะสรางสิ่งเหลานั้นดวยตน
เองไมได ตองรอคอยใหคนอื่นเขาทํามาให จึงตองพูดให
ตระหนักในเรื่องการปฏิบัติท่ีงมงายไวดวย ไมใหมัวมองแต
จะรังเกียจจะหลีกหนีความเชื่อท่ีงมงาย แลวไมรูตัววาตนเอง
กําลังถูกความงมงายอีกดานหนึ่งครอบงําอยูอยางเต็มท่ี

ขอตอไปที่พันกันอยูกับเรื่องที่พูดมาแลวก็คือ เรื่อง
การเสพติด การเสพติดมี ๒ อยาง คือ การเสพติดทางวัตถุ
และการเสพติดทางใจ เรามักพูดกันมากเฉพาะดานการเสพ
ติดทางวัตถุ แตการเสพติดทางจิตใจก็เสียเหมือนกัน และใน
ทางพระพุทธศาสนาก็สอนใหระวัง เพราะเมื่อพนจากการ
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เสพติดทางวัตถุแลวก็อาจจะมาเสพติดทางจิตใจได
ในการปฏิบัติธรรมแทบทุกขั้นตอนจะมีสิ่งมายั่วเยา

ใหเกิดความติดไดท้ังนั้น เชนวา ไดฌาน ก็อาจจะติดในฌาน
ไดวิปสสนาก็อาจจะติดในความสุขของวิปสสนา ท่ีพระพุทธ
เจาตรัสวาเปนวิปสสนูปกิเลส และตรัสใหแกไขเสีย มิฉะนั้น
จะไมมีทางบรรลุมรรคผล ไมมีทางกําจัดกิเลสไดหมดสิ้น ใน
สังคมปจจุบันโดยทั่วไป เฉพาะอยางยิ่งในสังคมที่พัฒนาแลว
จะมีชวงตอนหนึ่งที่คนทั้งหลายจํานวนมากเกิดความเบื่อ
หนายตอสิ่งปรนเปรอหรือความเจริญหรูหราทางวัตถุ เมื่อ
เบื่อหนายทางวัตถุ เขาก็จะไขวควาหันมาสนใจทางจิต ครั้น
พอไดอะไรที่สนองความตองการทางจิต เขาก็พรอมท่ีจะเสพ
ติดไดทันที ถาไมมีความเขาใจเรื่องนี้เปนพื้นฐานไว คนสมัย
ใหมปจจุบันจํานวนมาก ขาดความรูทางดานจิตมากอน พอ
เบื่อวัตถุหันมาพบอะไรดีๆทางจิต ก็เลยพากันติด เขา
ลักษณะเสพติดทางจิตไปเลย

ในสังคมฝรั่งปจจุบันนี้ อาตมภาพมองวา พวกหนึ่งมี
การเสพติดทางจิตใจมาก จริงอยู การเสพติดทางจิตนั้นอาจ
จะมีผลเสียรุนแรงนอยกวาความเสพติดทางวัตถุ และมอง
เห็นไมชัดเจน เพราะผูท่ีเสพติดทางจิตอาจจะไมไปรุกราน ไม
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ไปรังแกทํารายคนอื่น ศีลหาที่เปนระดับสามัญนั้น อาจจะ
มองไมเห็นวาเขาละเมิด แตอาจจะมีผลเสียในวงกวางที่
ประณีตลึกซึ้ง ซ่ึงอาจจะมีผลกระทบตอสังคมอยางมากที
เดียว เพราะจิตนั้นมองไมเห็นก็จริง แตจิตเปนผูนํากิจกรรม
อยางอื่นๆทั้งหมด และผลเสียที่ละเอียดออน ก็อาจรายกวา
ผลเสียที่รุนแรงชัดเจนไดเหมือนกัน เชน การติดลักษณะนิสัย
แบบเฉื่อยชา ติดในความสุขของสมาธิจนเกียจคราน เปนตน

ในทางธรรมทานเตือนไวทุกขั้นตอน น่ีคือความรูทาง
ปริยัติ ท่ีมาชวยการปฏิบัติ ผูปฏิบัติน้ันบางทีเมื่อเจอสิ่งที่ดี
แลวก็หลง ปริยัติบอกวา สมาธิน้ีเปนปจจัยใหเกิดความสุข
แตก็อาจทําใหเกิดความเกียจคราน ทานจึงใหระวังโดยคอย
ปรับอินทรียท้ังหลายใหสม่ําเสมอพอเหมาะพอดี (อินทรียมี
๕ คือ ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปญญา) สมาธิเขาคูหนุนกับ
ความเกียจคราน ผูปฏิบัติจะตองคอยประคองวิริยะคือความ
เพียรไวใหดี มิฉะนั้นอาจจะตกไปในหลุมแหงความเกียจ
คราน คือ โกสัชชะเสีย

ปจจุบันนี้ ความสนใจในทางจิตและความฝกใฝใน
สมาธิมีมากขึ้น ซ่ึงเปนเพียงปฏิกิริยาตอความอืดเฟอ และ
เบื่อหนายตอความเจริญทางวัตถุบาง เปนการชิมลองและ
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ตามกันรวมทั้งตามฝรั่งอยางแฟชั่นบาง เปนผลจากปญญาที่
รูเทาทันโลกและชีวิตมากขึ้นบาง

เยาวชนรุนใหมจะตองพบกับสภาพเชนนี้ และอาจจะ
ตองพบมากขึ้น เขาควรจะไดรับการเตรียมตัวใหพรอม ท่ีจะ
ปฏิบัติตอเรื่องนี้ใหถูกตองดวย เพื่อใหการปฏิบัติน้ันเปนคุณ
ท้ังแกตนเองและสังคม ใหเขาเจริญงอกงามกาวไปอยางดี
อยางนอยก็มิใชเปนการพนจากการเสพติดทางวัตถุ เพียง
เพื่อไปหมกมุนกับการเสพติดทางจิตตอไป

อน่ึง ควรจะพูดถึงสภาพจิตของเด็กและเยาวชนรุน
ใหมเปนที่สังเกตไวดวย สําหรับการพิจารณาในทางจริย
ธรรมตอไป สภาพแวดลอมและสภาพความเปนอยูในสังคม
ปจจุบัน ไดเปลี่ยนแปลงไปจากสมัยกอนเปนอยางมาก และ
ความเปลี่ยนแปลงนี้ก็มีอิทธิพลและมีผลกระทบตอสภาพจิต
ของคนรุนใหมเปนอยางมากดวย

การคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว สื่อมวลชนที่กวางทั่ว
ถึงและฉับไว เรื่องราวและเหตุการณตางๆที่เกิดขึ้นอยางมาก
มายและเปลี่ยนแปลงอยางไมหยุดยั้ง วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีท่ีกาวหนาไปอยางนาตื่นเตน วิทยาการที่เพิ่มพูน
ขยายตัวมากขึ้นเรื่อยๆ สิ่งประดิษฐและผลิตภัณฑใหมๆที่เรา



จริยธรรมสําหรับคนรุนใหม๗๐

ใจและทาทายความสนใจ ซ่ึงเกิดขึ้นอยางไมหยุดหยอน ท้ัง
ประสบการณ ท้ังขอความรู และสิ่งเสพมากมาย ประดังเขา
มา โหมซ้ําดวยวิธีโฆษณาและระบบแขงขัน ทําใหเด็กและ
เยาวชนสมัยปจจุบันตองไดรับประสบการณตางๆ ท่ีหลาก
หลาย เขามาทางอินทรียตางๆ ในปริมาณท่ีมากมายและโดย
อัตราความเร็วที่สูงยิ่ง ตางจากเด็กและเยาวชนรุนกอนเปน
อยางมาก แถมดวยกําลังแรงและความเรารอนของวัยที่รุน
หนุมสาว สภาพเชนนี้มีท้ังผลดีและผลเสีย แลวแตเงื่อนไข
คือถาเด็กและเยาวชนที่เปนผูรับหรือผูเสพประสบการณน้ัน 
มีความพรอมสามารถจัดการกับประสบการณท่ีเขามาไดดี 
เขาก็จะเปนมนุษยท่ีไดพัฒนาศักยภาพอยางดีเยี่ยม

แตเด็กสวนใหญหาไดมีความพรอมหรือมีความ
สามารถเชนนั้นไม วัฒนธรรมเทาที่เปนมา ไมสามารถเตรียม
ตัวเขาใหอยูในสภาพจิตและสภาพชีวิตที่พรอมเชนนั้น ผลจึง
ปรากฏวา เด็กและเยาวชนรุนใหมตกอยูในสภาพจิตที่อาจ
เรียกวามีเรื่องคางใจมาก

เรื่องคางใจหรือประสบการณคางจิต หรืออารมณคั่ง
คางนี้ก็คือ สิ่งที่เขายังตอบสนองไมเพียงพอ ซ่ึงแยกไดเปน ๒
ประเภท คือ สิ่งที่เขาพอใจรับเขาไว แตยังเสพไมพอ เสพไม
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อิ่ม เสพไมทัน ไหลเขามาๆ ชอบก็เก็บเขาไว ยังเสพไมเสร็จ
คั่งคางอยูพวกหนึ่ง กับสิ่งที่ยังคิดไมตก ตัดสินไมไดยังปลงใจ
ลงอยางใดอยางหนึ่งไมได คางคาอยูอีกพวกหนึ่ง

การมีประสบการณเรื่องราวหรืออารมณคางใจ ซ่ึงยัง
ตอบสนองไมเพียงพอ คั่งคางและคางคาอยูมากๆ เชนนี้จะ
สงผลตอไปอีก ทําใหเด็กและเยาวชนรุนใหมน้ันเปนคนมีจิต
ใจท่ีมีลักษณะกระวนกระวายมาก โดยมีอาการขางเคียง
ตางๆ เชน ความกระทบกระทั่งหวั่นไหวงาย ความรําคาญฉุน
เฉียวงาย ความใจเปราะเสาะ ตลอดจนความผิดหวัง ความรู
สึกแปลกแยก ความบีบคั้นใจและความทุกขแบบตางๆ
สภาพจิตเชนนี้ทําใหงายตอการที่จะหันไปหาทางดําเนินชีวิต
แบบเอียงสุดอยางใดอยางหนึ่ง คือ เอียงสุดทางวัตถุ หรือ
เอียงสุดทางจิต

พวกหนึ่งก็รานรนหาเสพวัตถุอยางกระหายหิว หมก
มุนมัวเมาในความสุขทางเนื้อหนัง ครั้นถูกปะทะ สิ่งปรน
เปรอกลายเปนพิษหรืออืดเฟอ เกิดความเบื่อหนายหรือรูสึก
บีบคั้น

สวนหนึ่งก็หันหลังชิงชังประณามวัตถุ แลนเขาหา
สภาพเอียงสุดทางจิต สมาทานลัทธิฤๅษีชีไพร การทรมาน
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ชีวิตในลักษณะใดลักษณะหนึ่งอยางที่เดิมเรียกวาตบะ เครง
เครียดศีลวัตรเกินประมาณ หรือไมก็เฉื่อยชาหยุดนิ่งหมกมุน
มุงปรนเปรอจิตดวยความสุขทางใน ปลีกตัวไมยุงเกี่ยวกับ
ใครๆ

ดวยเหตุน้ี เด็กและเยาวชนรุนใหมจึงมีความจําเปน
มากขึ้นเปนพิเศษ ท่ีจะไดรับการตระเตรียมตัวดวยจริยธรรม
ชนิดที่จะทําใหเขาพรอมท่ีจะเผชิญและปฏิบัติตอสภาพเชนที่
กลาวนั้นอยางถูกตอง มีหลักใจที่จะชวยใหจัดการกับสถาน
การณใหมๆ แปลกๆ อยางไดผลดี

พูดอยางกวางๆ สังคมตอๆ ไป โดยเฉพาะก็คือเด็ก
และเยาวชนรุนใหมน้ี จะตองประสบความผันผวนเปลี่ยน
แปลง และปรากฏการณตางๆ ท่ีเปนสภาพปญหาใหมเพิ่ม
ข้ึนเรื่อยๆ และสิ่งตางๆ ท่ีกําลังเกิดขึ้นในสังคมปจจุบันนี้
เยาวชนคนรุนใหมก็กําลังไดรับกําลังไดพบกับสิ่งเหลานั้น ทํา
อยางไรจะใหเขาปฏิบัติตอสิ่งเหลานั้นไดถูกตอง วาตามที่
อาตมภาพไดพูดไปแลว ก็คือ จะตองสรางองคธรรมแกนขึ้น
มาอยางหนึ่ง และอาตมภาพก็ไดนําองคธรรมแกนมาเสนอ
อยางที่กลาวมาแลว ตัวสําคัญคือ ฉันทะ กับเรื่อง ทมะ อันได
แกการสรางจิตสํานึกในการฝกฝนพัฒนาตน หรือสรางนิสัย
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นักศึกษาขึ้น และมีหลักการในการปลูกฝงพัฒนาจริยธรรม
แยกเปนขอๆ ดังไดกลาวมา

บัดนี้ก็ไดพูดมาเปนเวลาพอสมควร แตกอนจะจบ ก็
อยากพูดอะไรสักอยางหนึ่งเกี่ยวกับความรับผิดชอบของผู
ใหญไวดวยวา การที่เด็กและเยาวชนจะพัฒนาในทางจริย
ธรรมไปไดดีน้ัน ก็ควรจะไดอาศัยกัลยาณมิตรคอยชวยเหลือ
หรือประคับประคองดวย กัลยาณมิตรที่สําคัญที่สุดสําหรับ
เด็กและเยาวชน ก็ควรจะไดแกผูใหญท้ังหลายนั่นเอง แต
ปญหาของเราในปจจุบันก็คือ ผูใหญของเราเปนกัลยาณมิตร
ของเด็กและเยาวชนกันอยูหรือไม อยางที่พูดเมื่อกี้น้ีวา เปนผู
ใหญชนิดที่เด็กตามหลังแลวสุนัขไมกัด เปนอยางนั้นหรือไม
การที่จะตอบปญหานี้ได ก็จะตองพิจารณาวาผูใหญของเรา
กําลังเดินกันอยูอยางไร

ตามสภาพที่เปนอยูน้ี ทุกคนก็คงยอมรับวา เมื่อมอง
อยางกวางๆ สังคมไทยเรามีความนิยมในวัฒนธรรมของ
ตะวันตกมาก พูดอยางงายๆ วา ตามหลังสังคมฝรั่ง สังคม
ไทยที่ตามฝรั่งนั้นก็มีท้ังเด็กและผูใหญ และวาตามความรับ
ผิดชอบ ก็ผูใหญน่ันแหละเปนผูนําเด็ก เมื่อพูดตามน้ีก็ตองวา
ผูใหญตามฝรั่ง และเด็กก็ตามหลังผูใหญท่ีตามหลังฝรั่งอีกที
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หนึ่ง ถาการตามหลังฝรั่งเปนสิ่งที่ไมดี ก็เทากับลงขอสรุปวา
ผูใหญของเราเปนผูใหญท่ีเด็กตามหลังแลวจะตองถูกสุนัข
กัด กลายเปนตองพูดใหมวา ตามหลังผูใหญจะถูกสุนัขกัด

สังคมอเมริกันที่เราวาเขาฟุงเฟอ และพวกเราก็ฟุง
เฟอตามเขานั้น ปจจุบันนี้ อาตมภาพวาสังคมไทยนี้มีอะไรที่
นําสังคมอเมริกันในดานการฟุงเฟอหลายอยาง รวมท้ังใน
เรื่องความเสื่อมโทรมทางจริยธรรมดวย อยางเรื่องสถานเริง
รมยอบายมุขตางๆ น้ี ก็นาจะกาวหนาไปหนักมากแลว ซ่ึง
บางทีอเมริกาอาจจะเดินสวนทางกับเราเขาบางดวยซ้ํา ขอ
เลาขาวที่เปนเกร็ดความรูทางจริยธรรมสักเรื่องหนึ่ง ใน
ประเทศอเมริกนั้น เดิมมีอยู ๓๔ รัฐ ท่ีมีกฎหมายหามขาย
สุราแกคนอายุต่ํากวา ๒๑ ป แลวเร็วๆ น้ี ก็มีขาวใหมอีกวา
อีก ๔ รัฐ ไดลงมติตาม ๓๔ รัฐน้ัน ก็หมายความวารัฐท่ีหาม
ขายสุราแกคนอายุต่ํากวา ๒๑ ป มีจํานวนเพิ่มข้ึนเปน ๓๘
รัฐ จึงเปนไปในทางที่วา อเมริกาเกิดมีความกาวหนาทางจริย
ธรรมขึ้น อยางนอยก็ในขอท่ีเกี่ยวกับเรื่องสุรานี้ ประเทศไทย
เมื่อจะตามอเมริกาก็ควรตามในแงน้ีดวย แตขาวทางเมือง
ไทย ไดยินแตวามีโรงงานผลิตสุรามากขึ้น แทนที่จะลดลง น่ี
ก็เปนตัวอยางเบ็ดเตล็ดเรื่องหนึ่ง จะถือวาเอามาพูดใหขําๆก็
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ได แตสาระที่ตองการก็คือ เรื่องการตามอเมริกันนี้ ก็เปนเรื่อง
ท่ีนาศึกษา วาเราตามกันอยางไร แตไมใชเรื่องที่จะพูดในที่น้ี
โดยตรง เพียงแตตั้งเปนขอสังเกต หรือขอเปนไปตางๆ ไว
สําหรับพิจารณา คือ เราอาจจะตามฝรั่งในเรื่องที่ไมควรตาม
และไมตามในเรื่องที่ควรตาม ในเรื่องที่ไมควรตาม บางทีเรา
ก็ตามเกงจนกลายเปนล้ําหนาเลยฝรั่งไป สวนในเรื่องที่ควร
ตามบางทีก็ตามเหมือนกัน แตตามอยางผิวเผิน ไมเขาถึง
สาระที่แทจริง ยิ่งกวานั้นบางทีเลือกเอาสวนที่ไมดีของเขามา
ตาม โดยเอามาผสมกับสวนไมดีท่ีเลือกเก็บจากตัวเอง หรือ
เอาสวนที่ดีของเขามาใชในทางที่ไมดีก็มี

สวนเรื่องเด็กกับผูใหญ ในเมื่อตามฝรั่งดวยกัน ตอน
แรกก็ตองถือไวกอนวาเด็กเปนไปตามที่ผูใหญนํา เด็กตามไม
ดีก็เพราะผูใหญตามไมดี ผูใหญอาจจะเถียงวา ในการตาม
ฝร่ังนั้น เด็กกับผูใหญตางคนตางตามในเรื่องที่ตัวชอบ หรือ
บางทีเรื่องที่เสียนั้นก็เพราะเด็กไมตามในเรื่องที่ผูใหญตาม 
แตกลับไปตามในเรื่องที่ผูใหญไมตามหรือผูใหญไมสนใจเลย
ดวยซ้ํา คือเด็กถูกสุนัขกัดเพราะไปเดินเอาเอง ไปตามคน
แปลกหนาเองไมตามผูใหญ ถึงอยางนั้น ผูใหญก็ไมพนถูก
ตําหนิวา ทําตัวอยางไร เด็กของตนเองจึงไมเลื่อมใส ไมยอม
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รับเอาผูใหญของตนเปนผูนํา ไมยอมตามผูใหญของตน กลับ
ไปเลื่อมใสนับถือคนขางนอก เอาใจออกหาง ไปเดินตามคน
พวกอื่น สวนทางฝายของเด็กและเยาวชนก็มีขอสังเกตวา
ไดนิยมชมชอบรับเอาความคิดและรูปแบบของเสรีภาพ
ตามวัฒนธรรมฝรั่ง แลวบอกวาจะเปนตัวของตัวเอง จึงใช
เสรีภาพนั้นในการที่จะไมตามผูใหญ แตพรอมกันนั้น ก็หันไป
ใชเสรีภาพตามวัฒนธรรมฝรั่ง  จนเห็นไดวาไมมีความเปนตัว
ของตัวเองตามเหตุผล ท่ีจะแสดงถึงความมีอิสรภาพ ดูๆ ก็มี
อะไรๆ ขัดแยงกันในตัวเองซอนๆ กันอยูหลายอยาง

เปนอันวาที่พูดมาตอนนี้ ก็เพื่อเปนการติงทางฝายผู
ใหญบาง วาเราจะตองเอาใจใสจริยธรรมของผูใหญดวย
เหมือนกันและใหผูใหญตระหนักถึงความรับผิดชอบ ในการ
ท่ีจะตองรวมมือ ชวยสนับสนุนจริยธรรมของเด็กเยาวชนคน
รุนใหมน้ันดวย โดยทาํตวัเปนกลัยาณมติรของเดก็และเยาวชน
เหลานั้น

อยางไรก็ตาม ถึงแมสมมติวาผูใหญรุนนี้จะกลาย
เปนคนที่หมดหวังสําหรับเด็กและเยาวชน จะหวังพึ่งเปน
กัลยาณมิตรไมไดจริงๆ เสียแลว แตถาเด็กและเยาวชนรุนตอ
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ไปมีจริยธรรมตามแนวทางที่ไดกลาวมา เด็กและเยาวชน
เหลานั้นก็จะพึ่งตัวเองได จะรูจักเดินทางไดดวยดี ไมเปนไร

บัดนี้ เปนเวลาอันสมควรแลว อาตมภาพขอ
อนุโมทนาทานอาจารย ทานผูทรงคุณวุฒิ ทานผูใฝธรรมทุก
ทานที่ไดมารวมฟงในที่ประชุมน้ี และในวันอันเปนสิริมงคล
คือ วันสถาปนาคณะครุศาสตรแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
อาตมภาพขอตั้งกัลยาณจิตรวมอวยชัยใหพร โดยอาราธนา
คุณพระศรีรัตนตรัยอภิบาลใหทานทั้งหลาย มีฉันทะในการ
ปฏิบัติหนาที่การงาน มีพลังกาย พลังใจ ในการที่จะดําเนิน
การฝกฝนพัฒนาทางจริยธรรมแกเด็กและเยาวชนรุนใหม 
เพื่อนําไปสูการพัฒนาประเทศชาติ ในทางที่ถูกตองตาม
ความหมายอยางแทจริง ใหเกิดผลเปนความดีงามและ
ประโยชนสุข อันยั่งยืนตลอดไปชั่วกาลนาน




